
Списък  на програмите за превенция на употребата на психоактивни вещества, които са получили съгласие от Национален център 

по обществено здраве и анализи по реда на Наредба № 6 от 11.04.2014г. на МЗ и МОН   

Програми по универсална превенция  

Име на 

юридическото лице  

Населено място 

и контакти на 

програмата 

Име на 

програмата  

Вид на 

програмата  

Целева група  Цели на програмата  Срок на 

изпълнение  

Номер на 

Съгласие на 

Програмата  

Дирекция 

„Превенции“, 

Община Варна  

гр. Варна, бул. 

„Осми приморски 

полк“ № 43 

тел. 0887 050 077 

 

mdc_vn@abv.bg 

 

„Програма за 

превенция на 

употребата на 

наркотични 

вещества сред 

ученици 5-7 

клас“ 

Универсална 

превенция  

Ученици 5-7 клас;  

 

Представители на 

училищата; 

 

Родители.  

Да се ограничи търсенето на 

наркотични вещества сред 

основната целева група.  

постоянен  147/09.05.2017 

Дирекция 

„Превенции“, 

Община Варна  

гр. Варна, бул. 

„Осми приморски 

полк“ № 43 

тел. 0887 050 077 
 

mdc_vn@abv.bg  

  

 

„Програма за 

превенция на 

употребата на 

наркотични 

вещества сред 

ученици 8-12 

клас“ 

Универсална 

превенция 

Ученици 8-12 клас;  

 

Представители на 

училищата; 
 

Родители. 

Да се ограничи търсенето на 

наркотични вещества сред 

основната целева група. 

постоянен 1601/04.12.2015 

Общински съвет по 

наркотични вещества 

и Превантивно-

информационен 

център  

Община Габрово  

гр. Габрово, пл. 

„Възраждане“ №3 

тел. 088244253 

osnv@gabrovo.bg    

„Спри! Дрога 

на пътя!“  

Универсална 

превенция  

Ученици от 11-ти и 12-

ти клас 
Развиване на личната социална и 

гражданска отговорност на 

учениците като подход за 

преодоляване на рисковите 

фактори от злоупотреба с 

наркотични вещества и 

шофирането под въздействие на 

психоактивни вещества. 

 5 години 917/22.04.2021 

Общински съвет по 

наркотични вещества 

и Превантивно-

информационен 

център  

Община Габрово  

гр. Габрово, пл. 

„Възраждане“ №3 

тел. 088244253 

osnv@gabrovo.bg   

„Активни 

родители“ 

Универсална 

превенция  

Родители  Ограничаване на употребата на 

психоактивни вещества сред  

подрастващи и младежи чрез 

активно включване на родителите 

в превантивни дейности. 

5 години  1236/09.06.2021 

mailto:osnv@gabrovo.bg%20 
mailto:osnv@gabrovo.bg%20 


Общински съвет по 

наркотични вещества 

и Превантивно-

информационен 

център  

Община Габрово 

гр. Габрово пл. 

„Възраждане“ №3 

тел. 088244253 

osnv@gabrovo.bg  

  

„Заедно извън 

час“  

Универсална 

превенция  

Деца и младежи на 

възраст 13 – 19 години. 

 

Ограничаване на проблема с 

употребата и злоупотребата с 

наркотични вещества и рисковото 

поведение сред младите хора, чрез 

организиране и провеждане на 

алтернативни занимания в 

извънучебно време. 

5 години   879/16.04.2021 

Общински съвет по 

наркотични вещества 

и Превантивно-

информационен 

център 

Община Габрово 

Габрово пл. 

„Възраждане“ №3 

тел. 088244253 

osnv@gabrovo.bg   

  

„Лидерска 

програма“  

Универсална 

превенция  

Младежи от 12 до 29 

години 

Предотвратяване, отлагане или 

намаляване на употребата на 

психоактивни вещества, чрез 

превантивни дейности в 

извънучилищна среда. 

5 години 972/05.05.2021 

Общински съвет по 

наркотични вещества 

и Превантивно-

информационен 

център 

Община Кърджали   

Кърджали, бул. 

„България“ 74, 

етаж 3, стая 309 

тел. 0361/ 6-41-43 

piz_kj@mail.bg  

„Клуб 

Доброволец“  

Универсална 

превенция  

Младежи в 

гимназиален курс  

Придобиване на знания и умения 

за водене на здравословен начин 

на живот, избягване на рисковото 

поведение и изграждане на 

социално адаптивно поведение и 

социализация на младите хора. 

3 години  588/14.02.2022 

Общински съвет по 

наркотични вещества 

и Превантивно-

информационен 

център 

Община Кърджали   

  

Кърджали, бул. 

„България“ 74, 

етаж 3, стая 309 

тел. 0361/ 6-41-43 

piz_kj@mail.bg  

„Пространство 

за родители“  

Универсална 

превенция  

Родители на деца и 

младежи  

Придобиване на знания и умения 

на родителите за отглеждане на 

техните деца по оптимален начин.  

3 години  590/14.02.2022 

Общински съвет по 

наркотични вещества 

и Превантивно-

информационен 

център 

Община Кърджали   

Кърджали, бул. 

„България“ 74, 

етаж 3, стая 309 

тел. 0361/ 6-41-43 

piz_kj@mail.bg 

„Бъди в час“   Универсална 

превенция  

Ученици от 8 и 9 клас Предотвратяване на употребата и 

злоупотребата с наркотични 

вещества и утвърждаване на 

здравословен начин на живот. 

3 години  591/14.02.2022 

mailto:osnv@gabrovo.bg
mailto:osnv@gabrovo.bg
mailto:piz_kj@mail.bg
mailto:piz_kj@mail.bg
mailto:piz_kj@mail.bg


Превантивно-

информационен 

център по 

проблемите на 

наркоманиите  

гр. София  

 

гр. София, бул. 

„Сливница“, бл. 

212, вх. Г. 

тел. 02/931 12 02; 

info@sofiamca.org 

 

 

К.Е.Ш. „Кой е 

шефът“ 

Универсална 

превенция 

Родители на деца и 

младежи на възраст  

10-15г. 

индиректно – 

деца и младежи на 

възраст  

10-15г. 

Повишаване на родителските 

компетенции с цел превенция на 

рисково поведение, което би могло 

да доведе до употреба на 

психоактивни вещества от деца и 

младежи. 

 

3 години 2625/09.11.2022 

Програми по селективна превенция  

Име на 

юридическото лице  

Населено място 

и контакти на 

програмата 

Име на 

програмата  

Вид на 

програмата  

Целева група  Цели на програмата  Срок на 

изпълнение  

Номер на 

Съгласие на 

програмата  

Общински съвет по 

наркотични вещества 

и Превантивно-

информационен 

център 

Община Плевен 

гр. Плевен 

бул. „Русе“ № 1,  

ет. 4 

тел. 064/82 62 25 

lik@mbox.digsys.b

g 

„Подай ръка“  Селективна 

превенция  

Деца, отглеждани в  

ЦНСТ на възраст 10 – 

18 години;  

Персонала в ЦНСТ.  

Предотвратяване възникването 

или увеличаването на негативни 

здравно-социални последици, 

свързани с наркотици и алкохол 

сред деца, които се намират в 

състояние на множествен риск.  

2 години 700/23.02.2022 

Превантивно-

информационен 

център по 

проблемите на 

наркоманиите  

гр. София   

гр. София, бул. 

„Васил Левски“ 

№ 126, 

бул. Сливница, 

бл. 212, вх. Г. 

тел. 02/944 64  97 

info@sofiamca.org 

„Аутрич 

работа, 

превантивни и 

социални 

дейности  

срещу  
употреба на  

наркотични 

вещества в 

рискови 

общности и 

деца от 

малцинствени 

групи.” 

 

Селективна 

превенция  

Деца, отглеждани в 

ЦНСТ 12-19 г.;  

Деца и младежи 12-25 

г., живеещи във 

високорискова среда  

Ученици от 5-8 клас в 

училища с 

преобладаващ брой 

ученици от етнически 

малцинства; 

 
Семейства и близки; 

Специалисти. 

 

Да се свържат младите хора /в 

риск /с подходящите за тях служби 

или организации.  

Социална адаптация и 

социализация на децата и 

младежите,  

принадлежащи към т.н. рискови 

групи и придобиване на умения за 

самостоятелен живот без употреба 

на психоактивни вещества. 

 

5 години 

 

1/02.01.2020 

 

mailto:lik@mbox.digsys.bg
mailto:lik@mbox.digsys.bg


Сдружение 

„Съучастие“,  

гр. Варна 

 

 

гр. Варна,  

жк. 

„Възраждане“, бл. 

22, ап. 91 

тел. 052/73 17 74 

office@sauchastie.

org  

„Програма за 

селективна 

превенция на 

употребата на 

наркотични 

вещества сред 

деца от ромска 

общност“ 

Селективна 

превенция 

Деца на възраст 11-17 

г., живеещи в ромски 

общности; 

Семейства и близки; 

Институции и 

организации, които 

имат отношение към 

превенция на 

рисковото поведение 

на деца и млади хора. 

Да се предотврати възникването 

или усложнението на здравно-

социални последици, свързани с 

наркотици (включително алкохол) 

сред деца, за които има висок риск 

от развитие на проблемна 

употреба и зависимост чрез ранно 

установяване и превантивна 

намеса на индивидуално, семейно 

и общностно равнище.  

3 години 2446/21.10.2022 

Програми по индикативна превенция  

Име на 

юридическото лице  

Населено място 

и контакти на 

програмата 

Име на 

програмата  

Вид на 

програмата  

Целева група  Цели на програмата   Срок на 

изпълнение  

Номер на  

програмата  

Дирекция 

„Превенции“,  

Община Варна 

 

гр. Варна, бул. 

„Владислав 

Варненчик“ № 50; 

052/820 751 

mdc_vn@abv.bg 

 

„Програма за 

индикативна 

превенция на 

употребата на 

наркотични 

вещества сред 

деца в риск“ 

Индикативна 

превенция  

Деца (6-17 год.) с 

повишен риск от 

възникване на 

проблеми, свързани с 

наркотични вещества 

или алкохол;  

Родители и значими 

близки.  

Предотвратяване възникването 

или ескалирането на негативни 

здравно-социални последици, 

свързани с наркотици и алкохол 

сред деца, за които ясни 

индикатори показват висока 

степен на индивидуален риск от 

развитие на проблемна употреба и 

зависимост на по-късен етап в 

живота, чрез ранно установяване и 

превантивна намеса на 

индивидуално, семейно и 

социално ниво. 

постоянен 1108/12.08.2015  

Превантивно-

информационен 

център по 

проблемите на 

наркоманиите  

гр. София   

гр. София, бул. 

„Васил Левски“ 

№ 126; бул. 

„Сливница“, бл. 

212, вх. Г. 

тел. 02/931 12 02; 

02/944 64  97 

„Индикативна 

превенция за 

юноши и 

младежи 

експериментир

ащи или 

злоупотребява

щи с 

психоактивни 

Индикативна 

превенция  

Младежи от 14 до 29 г., 

които употребяват  

ПАВ; 

Родители и близки на 

юноши и младежи, 

които употребяват  

ПАВ 

Помощ и подкрепа за юноши и 

младежи от 14 до 29 г. 

експериментиращи и/или 

употребяващи различни видове 

психоактивни вещества.  

5 години  697/23.02.2022 



info@sofiamca.org вещества“ 

Превантивно-

информационен 

център по 

проблемите на 

наркоманиите  

гр. София   

гр. София, бул. 

„Сливница“, бл. 

212, вх. Г 

тел. 02/931 12 02; 

info@sofiamca.org 

Програма за 

индикативна 

превенция на 

употребата на 

психоактивни 

вещества за 

тийнейджъри, 

младежи, 

техните 

родители и 

близки 

„Ценните 

връзки“  

Индикативна

превенция  

Младежи от 14 до 25 

години, които  

употребяват  

психоактивни 

вещества; 

Родители, близки, 

лекари и училищни 

специалисти, работещи 

с целевата група 

Осигуряване на помощ и подкрепа 

за юноши, експериментиращи 

и/или употребяващи психоактивни 

вещества, в риск от развиване на 

зависимост и техните родители и 

близки. 

4 години  1003/06.04.2022 

Общински съвет по 

наркотични вещества 

и Превантивно-

информационен 

център 

Община Кърджали   

гр. Кърджали, 

бул. „България“ 

74, етаж 3, стая 

309 

тел. 0361/6-41-43 

piz_kj@mail.bg 

Индикативна 

превенция  на 

употребата и 

злоупотребата 

с 

психоактивни 

вещества на 

осъдени лица 

на 

възпитателна 

работа въз 

основа на чл. 

381, ал. 3, т. 4 

от 

Наказателно-

процесуалния 

кодекс“ 

Индикативна 

превенция  

Осъдени лица на 

възпитателна работа 

въз основа на чл. 381, 

ал. 5, т. 4 от 

Наказателно-

процесуалния кодекс 

 

Повишаване на лична мотивация 

за предотвратяване на бъдещо 

рисково (противообществено) 

поведение 

 

3 години  589/14.02.2022 

 

 

mailto:piz_kj@mail.bg

