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Общински съвет по наркотични вещества – Видин (ОбСНВ) изпълнява 

националната и местна политика в областта на превенция на 

злоупотребата с психоактивни вещества. Организацията и дейността на 

ОбСНВ се определя с правилника за организацията и дейността на 

Националния съвет по наркотични вещества. Общинският съвет по наркотични вещества 

- Видин разработва, осигуряват и координират изпълнението на Общински и 

Национални програми за превенция на употребата на наркотични вещества сред 

ученици. 

Превантивно-информационният център е функционален орган на ОбСНВ. 

Експертите, заети в него осъществяват превантивни дейности и реализират Програми, 

събират, съхраняват и анализират информацията, необходима за осъществяването, 

координирането и изготвянето на превантивните Програми. 

Дейността на ОбСНВ и ПИЦ към Община Видин е регламентирана в Закон за 

контрол върху наркотичните вещества и прекурсори, както и в Правилник за 

организацията и дейността на националния съвет по наркотични вещества.  

Основни насоки на работа са свързани с реализиране на превантивна дейност, както 

и обезпечаване с информация. 

Обучени психолози от ПИЦ-Видин осъществяват консултативна дейност на 

нуждаещи се младежи и техните семейства. 

Ежегодно ОбСНВ-Видин подготвя и представя в Националния съвет по 

наркотични вещества към Министерство на здравеопазването и Националния център по 

обществено здраве и анализи Годишен доклад относно ситуацията, свързана с 

употребата и разпространението на наркотичните вещества в община Видин.  

 

Основни цели: 

1. Ограничаване на разпространението, употребата и злоупотребата с 

наркотични вещества сред младите хора, чрез: 

 повишаване на информираността по проблемите на наркоманиите; 

 развиване на личностни и социални умения и компетенции; 

 формиране на нагласи за здравословен начин на живот; 

 повишаване на гражданската активност; 

 стимулиране на творческия им потенциал; 

 реализиране на алтернативни дейности и конструктивно организиране на 

свободното им време; 

 засилване на протективните фактори, откриване и подпомагане на резервите и 

потенциала на семейната и училищна среда. 

 



2. Повишаване на информираността на родители, учители и специалисти по 

отношение на наркотиците и зависимостите. 

3. Промяна в обществените нагласи по отношение на зависимите. 

 

ПРЕВАНТИВНАТА ДЕЙНОСТ  

 

  ОбСНВ и ПИЦ към Община Видин имат разработени три общински програми за 

универсална превенция, насочени към деца и младежи от 4 до 12 клас. Превантивни 

дейности по тях се реализират във всички училища на територията на град Видин. 

  С Решение на Министерския съвет №528 от 30.07.2020 г. бе приета Националната 

стратегия за борба с наркотиците. С приемането на документа са утвърдени за 

изпълнение две Национални програми за превенция на употребата на наркотични 

вещества в училищна среда от 5 до 7 клас и от 8 до 11 клас, които са одобрени от МОН 

и МЗ, НЦОЗА, Секретариат на НСНВ. Реализиране на дейности по двете програми 

пилотно стартираха във град Видин през 2020 г. 

 

КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ 

  

Консултативната дейност включва:  

  Консултиране на младежи и техните семейства за видовете наркотични вещества, 

признаците на употреба, етапите на зависимост, възможните начини за лечение на 

злоупотреба и зависимост; 

  Консултиране за видовете наркотични вещества и тяхното въздействие върху 

организма, признаци за употреба, последици от употребата; 

  Информиране относно възможности за лечение и рехабилитация на зависимост; 

  Мотивация за водене на здравословен начин на живот; 

  Консултиране на семейство и близки на хора ; 

  Насочване към доставчици на социални услуги за деца и семейства, при нужда от 

психо-терапевтично консултиране. 

 

ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 

С цел изграждане на човешки ресурс от специалисти в превенция на употребата на 

наркотични вещества ОбСНВ и ПИЦ – Видин провеждат обучения, както и 

информационни кампании на педагогически специалисти, представители на ДПС, 

МКБППМН,  медицински персонал, социални работни и психолози, заети в ЦОП, 

приемни родители, както и услуги от резидентен тип. 



При заявено желание се сформират обучения и на педагогически специалисти и в 

малките общини на територията на област Видин. 

 

 

 


