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ОБЩИНА ВАР НА 

,,ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД ДЕЦА И МЛАДИ ХОРА - 2020" НА ДИРЕКЦИЯ „ПРЕВЕНЦИИ" 

Програма - 2020 на Дирекция "Превенции" е единна в организационно и методологично отношение ежегодна програма за обща и специфична 
превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора в града. Тя е фокусирана в четири основни проблемни области - наркотици и 
наркомании, ХИВ/СПИН и СПИ, трафик на хора и детско асоциално поведение и правонарушение. Програмата е разработена на основата на 
предварителен анализ на проблемната ситуация на местно ниво. Заложените дейности са в съответствие с приетите политики на отговор 
дефинирани в тематичните национални и общински стратегии и планове за действие. 

Дейностите по тази Програма се изпълняват в тясно сътрудничество с: Национален съвет по наркотичните вещества, Национален център rю 
общесвено здраве и анализи, Национален фокусен център по наркотици и наркомании, Общински съвет по наркотичните вещества - Варна, 
Национална комисия за борба с трафика на хора, Местна комисия за борба с трафика на хора - Варна, Централна комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общинска и местни комисии за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните, Национален комитет за профилактика на ХИВ/СПИН и СПИ, Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН -
Варна, Национален център по безопасен интернет, български и чуждестранни научни институти и университети, Организация „ Европейски градове 
срещу наркотиците" (ECAD), структури на гражданското общество, медии и други. 

В Програма - 2020 дейностите са структурирани от гледна точка на изпълнителните функции и компетенции (дейности по раздел II, III, IV и V, 
изпълнявани от Дирекция „Превенции", в партньорство с институции и организации и дейности по раздел I за финансово подпоr4агане на програ�,и 
и проекти на неправителствени организации), както и на основните характеристики на целевите групи и специфичните за тях превантивни
подходи: 

- Универсален подход и превенция на средата

Дейностите са насочени към общата популация деца и млади хора и свързаните с тях социални системи - ( семейство, приятелски кръг, .
училищни общности и др). Тук са включени всички училищно-базирани превантивни програми и информационно-образователните кампанаии в 
общността (в т.ч. дейности за промотиране на здравословен начин на живот). Основната цел е да се подкрепят обществените и семейните 
протективни фактори, да се променят негативни (рискови) нагласи, позволяващи формиране на рисково поведение и/или нездравословен начин 
на живот, чрез предоставяне на достъпна и обективна информация (формиране на така наречения „информиран избор на поведение"), трениране 

_ни и социални умения и повишаване на чувствителността и съпричастността на обществото към пострадалите лица. Този подход включва 
. ·� ··· по така наречената „превенция на средата", където основни целеви групи са компетентни институции, орган1>1зации, структури на 

·'V,гna� ,о общество, професионални екипи и медии. Основната цел е да се повиши капацитета за превантивна работа (чрез обучения,
::Z:: ( тр��нт�и;mредоставяне на научно-базирана информация), да се подпомогне изграждането и поддържането на мрежи, координиращи мехс1низми и 1 
�,об� i!i;i."IJ'�формация (чрез форуми, семинари, дискусионни срещи) и да се подкрепи изграждането на политики насочени срещу обществени·
�,;- , "' · �.,,�иращи рискови за общественото и социално здраве послания и кампании (например противодействие на кампании пропагандиращи 

UiiЩ, не на марихуаната, предоставяне на платени сексуални услуги). Дей ностите по този подход се изпълнява, о, Дирекция „ П ревенции", 

LQ 

и от НПО в съответствие с Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителст вени организации за 
ия на рисковото поведение сред деца и млади хора - Община Варна 
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-

- Специфичен (селективен) и индикативен подход 

Селективната превенция включва дейности насочени към високо-рискови групи например: ромска общност, семейства, уязвими поради 
вътресемейна дисфункция (семейства със зависимост към алкохол и/или наркотици; семейства в криза поради развод, вътресемейно насилие, 
психично болен или починал родител; семейства с осиновено дете), бедност и други. Тук се включват всички програми работещи на терен 
(мобилна работа в общността на младежки субкултури, младежки групи с криминално и/или виктимно поведение, аутрич програми и др.) както и 
програмите, осъществявани в Превантивно-информационен център „Младост" и центровете за социална превенция към Дирекция „Превенции" 
(например родителските групи за обучение и самопомощ), както и програми осъществявани от НПО, финансово подпомагани през бюджета на 
Дирекция „Превенции". 

Индикативният подход е насочени кьм лица с вече възникнала проблематика и техните семейства и най-близкото социално обкръжение. Тук са 
включени индикативните програми в Превантивно - информационен център „Младост" и центровете за социална превенция към Дирекция 
,,Превенции", извършващи работа с деца и млади хора с проблемна употреба на наркотици и алкохол (без данни за зависимост), деца жертви на 
престъпления, деца с асоциално поведение и правонарушения, както и финансирани през бюджета на Дирекция „Превенции" програми на НПО 
(например предназначени за младежи обхванати в програми за реинтеграция след възстановяване от наркотична зависимост в Православен 
център „Св.Боян Енравота")1 в това число и такива, финансирани съгласно Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти 
на неправителствени организации за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора - Община Варна. 

NO 

1. 

ДЕЙНОСТИ 

Финансиране на проекти на НПО за обща превенция на рисковото поведение 
сред деца и млади хора 

Осъществява се в съответствие с изискванията на Наредба за условията и реда за 
финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации за превенция на 
рисковото поведение сред деца и млади хора - Община Варна, приета с решение на ОбС 
- Ва на. Финанси ането се извъ шва на два т анс е а.

2. Дейности по Програма за психосоциална рехабилитация и духовно обгрижване
· на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества

!..м���-пълнител: сдружение „Отвори очи"
8' 

.,_,.,.,v,�остите се финансират в съответствие със Споразумение за сътрудничество между 
рн: нека и Великопреславска Св.Митрополия и Община Варна. Програмата се 

и нява в съответствие с изискванията на Наредба NO 8/07.09.2011 г. за условията и 
.,,,.;:-.._--rн·"'i:""�µ,ir'· за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са 

и зависими или са зло пот ебявали с на котични вещества на МЗ и МТСП. 

СРЕДСТВА 

30 000 лв. 

15 000 лв . 
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Субсидията се предоставя на три транс .. .:ра на основание сключен договор М�, . ..ду 
Общината и сдоужението. 

3. Образователна програма „Православните семейни ценности - превенция и
лечение на зависимото поведение"
Изпълнител: сдружение „Отвори очи"
Дейностите се финансират в съответствие със Споразумение за сътрудничестrво между 5 000 лв. 
Варненска и Великопреславска Св.Митрополия и Община Варна.
Субсидията се предоставя на два трансфера на основание сключен договор между
Общината и сдружението.

4. Програма за психологическо консултиране и психотерапия на младежи (18-25
г.) в риск
Изпълнител: сдружение „Дружество по позитивна психотерапия в България"
Програмата се изпълнява в съответствие с изискванията на Наредба NO 6/11.04.2014 г. за 10 000 лв. 
условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на
наркотични вещества на МЗ и МОН.
Субсидията се предоставя на три трансфера на основание сключен договор между
Общината и сдружението.

5. Програма за посправматична и вторична превенция на хора, извършилИJ опит за
самоубийство
Изпълнител: фондация „Суицидопревенция" 10 000 лв. 
Субсидията се предоставя на три трансфера на основание сключен договор между
Общината и Фондацията.

6. Програма за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ сред деца и млади хора в риск
Изпълнител: Фондация „Център за социално-екологични практики"
Субсидията се предоставя на три трансфера на основание сключен договор между 15 000 лв. 
Общината и Фондацията.

7. Програма за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация „Робски
трудNО"
Изпълнител: сдружение „Младежка инициатива за устойчиво развитие" 15 000 лв. 
Субсидията се предоставя на три трансфера на основание сключен договор между
Общината и сдружението.

8. Програма „Повишаване информираността на младите хора, относно рисковете
при шофиране след употреба на алкохол и упойващи вещества"
Изпълнител: ОС на БЧК- Варна 7 000 лв. 

- Субсидията се предоставя на два трансфера на основание сключен договор между
----- ...... .Сщината и ОС на БЧК- Варна. 

��:: " едователска програма „Епидемиология и профил на острите интоксикации, 
.1( J '� ащи се на употреба на психоактивни вещества" 

(� 
,, .. а·, 7 000 лв. ;;jr;' �ител: сдружение „Живот без алкохол"

? 
�

�. 

� ��дията се предоставя на два трансфера на основание сключен договор между
�� {8}� 1:1 ината и сдружението. �� 

-

3 



10. 

XI. 

Програма за мобилна работа за nревен,. ,1 на рисковото поведение, сред дец, 
ромска общност 
Изпълнител:сдружение „Съучастие"
Субсидията се предоставя на три трансфера на основание сключен договор между 
Общината и сдружението. 

, ·. пPbfPA�lf;'48lй�:rJ
c

f�Jk�i,тiвi2�•:A��f:Н•.noдXGд. 
;:: 

,(Д.2/22J2ЗQ·•,,МЕ:ЦТН,l\ д1:йн6сr::·�пRЕВЕ:НЦЙИJ .· · 

15 000 лв. 

11. • Програма за индикативна превенция на употребата на наркотични вещества сред деца в риск. Програмата се изпълнява

12. 

от дирекция "Превенции", в съответствие с изискванията на Наредба NO 6/ 11.04.2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми
за превенция на употребата на наркотични вещества на МЗ и МОН

• Дейности по прилагането на местно ниво на Национална стратегия за борба с наркотиците и План за действие, Национална
стратегия и програми за борба с трафика на хора (в.ч. и Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик), 
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ, национални програми и правни норми, свързани с работата с деца с 
конфликт със закона, други национални стратегии и програми в областта на превенция на рисковото поведение 

···· •. •::;····hяb�!�tir:нgd+й�Q .. ,�i:eg�,��%1xp4•:·.
···· ... (д• .. �/2212З.9 •. :)!r.1,ЕСТ�·А,•.д:�·м.�()С:J··�·пРЕ: •�•Е.нJи•�·")·.·····-···;··• Програма за превенция на агресивното поведение сред ученици от I - IV клас

Програмата се изпълнява в ОУ „Ст. Михайловски\ ОУ 11 Капитан Петко войвода'', ОУ 11Черноризец Храбър", ОУ "Цар Симеон I'' r СУ "Елин 
Пелин", ОУ "Иван Рилски'', СУ „П.К.Яворов" r ОУ "в. Априлов'' r ОУ „й. Йовков",ОУ "Н. й. Вапцаров" 

• Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици V-VII клас
Програмата се изпълнява съгласно изискванията на Наредба № 6/ 11.04.2014 г. на МЗ и МОН за условията и реда за осъществяване на 
програми за превенция на употребата на наркотични вещества. Програмата е въведена в ОУ 11Антон Страшимиров'\ ОУ J. С. Раковски'' r ОУ 
,,Димчо Дебелянов", ОУ 11Добри Чинтулов", ОУ 11Константин Арабаджиев", ОУ 11Свети Иван Рилски", ОУ 11Иван Вазов'\ СУ „Елин Пелин", ОУ 
„Христо Ботев'\ СУ „Любен Каравелов", ОУ 11 Панайот Волов''

r ОУ „Черноризец Храбър", СУ 11Неофит Бозвели'',СУ за ХНИ "К. Преславски", ОУ 
,,Захари Стоянов", СУ "Климент Охридски" 

• Програма за nревенция на рисковото поведение сред ученици VIII-XII клас

� Програмата включва четири основни направления: 
� ·. - Превенция на употребата на наркотични вещества (дейностите в това направление се осъществяват, в съответствие с 
. .  

�1,вt:;i'6,анията на Наредба № 6/ 11.04.2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на 
uЬtJ...-.rr. ични вещества на МЗ и МОН) 

.o..�r--- - Превенция на трафика на хора
- Превенция на рисковото сексуално общуване, ХИВ/СПИН и СПИ
- П евенция на п авона шенията извършвани от деца
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13. 

Програмата се изпълнява в: 
- училища с разкрити превантивни клубове, работещи по метода „връстници обучават връстници" - (I ЕГ, III ПМГ „Акад. Методий

Попов", IV ЕГ „Фр. Жолио-Кюри'\ ГПЧЕ „Йоан Екзарх", СУ за ХНИ „К. Преславски", Професионална техническа гимназия, МГ „Д-р П. Берон", 
Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров", Варненска търговска гиманизия "Георги Стойков Раковски", 
Професионална гимназия по икономика 

11
д-р Иван Богоров", Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Н.Хайтов", 

СУЕО 11А.С Пушкин" 
- училища без разкрити превантивни клубове

• Церемония „Младите хора и бъдещето"
Церемония по връчване на отличия на варненски училища за активното им участие и принос в развитието и осъществяването на

общинската политика за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора 

• Годишна доброволческа среща по повод „5 декември - Международен ден на доброволеца"

• Обучителни школи за ученици, работещи по метода "връстници обучават връстници"

· 'MP'EBAHfi4g�:� rсдiм:ri�н:йй � ЙJ·Н1Jiц0АТИВИ ;В О·аЩНQ�ТТА ···· · 
\ :i:(h;i1�d/f;�giblмЁ�tнд::ьEйi�ь�(lcl�EвЁнди�1r: ·

·· 
·· ··· · ····· . .. . ... . . .  ,,. ,, , . . •. : ..... ·.·:.·· :. : . : ·: ··· · ·, ' ;.

:·• .. · ·;: ···: ·-:с: ····· ·,., ... . .  :. : ..... ·.: .: · .·· · . .  . 

Дейностите се организират от дирекция „Превенции", съвместно с Общинския съвет по наркотичните - Варна (ОСНВ), Общинска комисия за борба 
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН), Местна комисия за борба с трафика на хора - Варна (МКБТХ), 
Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН 

Кампания посветена на «Международния ден за безопасен интернет'', в партньорство с Национален център за безопасен интернет 
Кампания ,3акъде пътуваш?", в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора, ОД на МВР, Бюро по труда - Варна, средни и 

висши учебни заведения, НПО и медии 
Кампания «Открити дни на комисиите за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните", в партньорство с ОД на МВР 

и училища 
Информационна кампания "Не шофирай ако си пил!", в партньорство с ОД на МВР - Варна, сектор „Пътна полиция", Областен отдел „Автомобилна 

администрация", Асоциация за защита на застраховани и пострадали при пътно транспортни произшествия, варненски училища и университети, НПО и др. 
Състезание - викторина "Ваканция, здравей! да играем безопасно", в партньорство с ЦКБППМН, ад на МВР - Варна и училища. 
Седмица посветена на «17 май - Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ!СПИН", в партньорство с РЗИ - Варна, 

МУ - Варна, НПО 
���� Кампания по повод „26 юни - Международен ден против употребата и търговията с наркотици", в партньорство с ОД на МВР, здравни заведения, 

и и висши учебни заведения, НПО и медии 
Кампания «Синьо сърце", посветена на «30 юли - Международния ден за борба с трафика на хора", в партньорство с Националната комисия за борба 

ка на хора, ОД на МВР, средни и висши учебни заведения, НПО и медии 
•iJятна антиСПИН кампания в партньорство с РЗИ - Варна, МУ - Варна, организации, работещи по Националната програма за превенция и контрол

';спин и спи 201?-2020 г.

� ,. Кампания по повод «18 октомври - Европейски ден за борба с трафика на хора", в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на
-..."""''""'"", ад на МВР, средни и висши учебни заведения, НПО и медии 
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- Кампания по пово� �1 �екемвQи - Свет н �ен за боQ.ба сьс СПИН", в партньорствr РЗИ - Варна, МУ - Варна, организации, работещи по 
Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ 2017-2020 г. 

- Други национални кампании на местно ниво

Всичко по Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора -2020 на дирекция „Превенции" ОБЩО: 250 000 лв. 

Забележка: Дейностите по ,,Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора - 2020" бяха представени и одобрени 
на 13.09.2019г. на съвместно заседание на Общинския съвет по наркотичните вещества - Варна (ОСНВ), Общинска комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН), Местна комисия за борба с трафика на хора - Варна (МКБТХ) и 
Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН. 

§ сума 

§ 02 12 600 

& 05 1 900 
& 10 106 500 

§ 45 129 000 
всичко: 250 000 

Светлана Коева, 
Директор на дирекция „Превенции'i 

' 
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