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Наименование 

на 

юридическото 

лице 

Адрес на 

програмата 

 

Телефон за 

контакти 

Вид на 

програмата 

Целева група Дейности и интервенции Срок на 

изпълнение 

на 

програмата 

№ на съгласие 

за 

осъществяване 

на 

превантивна 

програма  

Превантивно-

информационен 

център по 

проблемите на 

наркоманиите –  

София 

София, 

бул. „Васил 

Левски“ 126 

 

02 944 64 97 

Универсална 

превенция 

Ученици VIII–XI 

клас 

 

Училищни 

специалисти/ 

учители, класни 

ръководители, 

психолози, 

педагогически 

съветници, 

работещи с 

учениците от 

крайната целева 

група. 

 

Родители и близки 

на учениците от 

крайната целева 

група. 

Първи етап 

Провеждане на 

дискусионно-

информационни срещи с 

ученици от гимназиален 

курс на територията на 

Столична община. 

Сформиране на 

доброволчески клубове. 

 

Втори етап 

Провеждане на тренинг 

семинари за обучение на 

доброволците. 

Реализиране на 

превантивно-

информационни кампании с 

активното участие на 

доброволците от клубовете 

на територията на 

съответните училища. 
 

През целия период на 

програмата 

Работа с класове по 

конкретна заявка на 

училищен специалист. 

3 години 171/19.03.2018г. 



2 

 

Наименование 

на 

юридическото 

лице 

Адрес на 

програмата 

 

Телефон за 

контакти 

Вид на 

програмата 

Целева група Дейности и интервенции Срок на 

изпълнение 

на 

програмата 

№ на съгласие 

за 

осъществяване 

на 

превантивна 

програма  

Индивидуално 

консултиране на ученици, 

родители/ близки или 

учители. 

Провеждане на 

информационни срещи за 

училищни специалисти. 

Провеждане на 

дискусионно-

информационни срещи за 

родители и близки. 



3 

 

Наименование 

на 

юридическото 

лице 

Адрес на 

програмата 

 

Телефон за 

контакти 

Вид на 

програмата 

Целева група Дейности и интервенции Срок на 

изпълнение 

на 

програмата 

№ на съгласие 

за 

осъществяване 

на 

превантивна 

програма  

Превантивно- 

информационен 

център по 

проблемите на 

наркоманиите – 

София 

София, 

бул. „Васил 

Левски“ 126 

 

02/ 944 64 97 

Индикативна 

програма 

Лица на възраст 

14–25 години, 

които са 

експериментирали 

и/или употребяват 

ПАВ. 

 

Лица на възраст 

14–25 години, 

които са с повишен 

индивидуален риск 

от развиване на 

проблемна 

употреба в бъдещ 

период. 

 

Родители на лица, 

които употребяват 

и/или 

експериментират с 

ПАВ или са с 

повишен риск в 

бъдеще да 

експериментират 

или употребяват 

ПАВ. 

– Психологическа подкрепа 

на младия човек. 

– Индивидуално 

консултиране на младите 

хора. 

– Консултиране на 

родители. 

– Групова работа с млади 

хора за постигане на 

устойчивост на 

неупотребата на ПАВ. 

– Телефонно консултиране 

на млади хора, което цели 

да ги мотивира да посетят 

дневния център.  

– Креативни дейности. 

– Образователно-

информационни семинари 

относно особеностите на 

юношеската възраст, 

уменията за отстояване на 

собствена позиция и 

търсене на индивидуален 

смисъл и цели, причини и 

симптоми за употреба на 

ПАВ. 

4 години 169/19.03.2018г. 



4 

 

Наименование 

на 

юридическото 

лице 

Адрес на 

програмата 

 

Телефон за 

контакти 

Вид на 

програмата 

Целева група Дейности и интервенции Срок на 

изпълнение 

на 

програмата 

№ на съгласие 

за 

осъществяване 

на 

превантивна 

програма  

Общински съвет 

по наркотични 

вещества към 

Община Габрово 

Габрово, 

площад 

„Възраждане“ 

№ 3 
 

0882 44 22 53 

Универсална 

превенция 

Ученици V–XII 

клас 

 

Педагози от 

учебното 

заведение, 

реализиращо 

превантивната 

програма. 

 

Родители на 

учениците от 

учебното 

заведение. 

Интерактивно обучение 

чрез работа в екип и в 

малки групи за развиване на 

социални умения, 

подпомагане на търсенето 

на собствени ценности. 

 

Работа, насочена към 

осигуряване на сигурна 

среда в училище, където 

свободно да се изказват 

нуждите и желанията на 

учениците и педагозите. 

 

Обучения на родителите за 

развиване на уменията за 

ефективна комуникация и 

подобряване на връзката 

родители деца. 

 

Превенция чрез метода 

„Връстници обучават 

връстници“. 

 

Обучителни семинари за 

родители относно ролята на 

семейството за превенцията 

5 години 167/19.03.2018г. 



5 

 

Наименование 

на 

юридическото 

лице 

Адрес на 

програмата 

 

Телефон за 

контакти 

Вид на 

програмата 

Целева група Дейности и интервенции Срок на 

изпълнение 

на 

програмата 

№ на съгласие 

за 

осъществяване 

на 

превантивна 

програма  

на рисковите поведения на 

подрастващите и 

повишаване на родителския 

капацитет. 

Индивидуално 

консултиране на 

родителите по проблемите, 

свързани с рисковото 

поведение и употребата на 

наркотици. 

 



6 

 

Наименование 

на 

юридическото 

лице 

Адрес на 

програмата 

 

Телефон за 

контакти 

Вид на 

програмата 

Целева група Дейности и интервенции Срок на 

изпълнение 

на 

програмата 

№ на съгласие 

за 

осъществяване 

на 

превантивна 

програма  

Дирекция 

„Превенции“ 

Превантивно-

информационен 

център 

по наркотичните 

вещества – 

Бургас 

 

 

 

Превантивно-

информационен 

център  

 

Бургас, 

ул. „Гладстон“ 

39 (МНЦ) 
 

056/ 8409 15 19 

 
 

Селективна 

превенция  

 

 

 

 
 

Деца от начален 

курс на обучение, 

проявили 

агресивен модел на 

поведение, ниска 

самооценка и 

склонност да 

проявяват 

търпение към 

унизително 

поведение. 

Учители и 

родители на деца 

от начален курс. 

 
 

 

 

 

 

Обучения и 

информационни кампании, 

насочени към родители и 

учители. Провеждане на 

обучителни групови сесии 

на деца с цел ранна 

превенция на зависимостта.  

Индикативна превенция на 

агресивно поведение.  

Интерактивни игри, 

арттерапевтични методи, 

психодраматични методи и 

приказкотерапия. 

 

 

постоянен 

 
 

102/05.02.2016г. 
 



7 

 

Наименование 

на 

юридическото 

лице 

Адрес на 

програмата 

 

Телефон за 

контакти 

Вид на 

програмата 

Целева група Дейности и интервенции Срок на 

изпълнение 

на 

програмата 

№ на съгласие 

за 

осъществяване 

на 

превантивна 

програма  

Превантивно-

информационен 

център по 

проблемите на 

наркоманиите – 

София 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София, 

бул. „Васил 

Левски“ 126 

 

02/ 944 64 97 

 

Селективна 

превенция в 

общността 

 

 

Деца и младежи  на 

възраст от 12 до 

19-годишна 

възраст, живеещи в 

ЦНСТ. 

Деца и младежи на 

12-25-годишна 

възраст, живеещи 

във високорискова 

среда. 

Ученици от 5-ти до 

8-и клас в училища 

с преобладаващ 

брой ученици от 

етнически 

малцинства. 

Семейства, 

родители и близки. 

Социални 

работници, 

учители и др. 

специалисти, 

работещи с деца и 

младежи в риск.  

Лидери в местната 

общност.  
 

Методи на работа: 

 

работа на терен (аутрич); 

фокус групи; 

мотивационно 

интервюиране; 

мултидисциплинарен 

подход; 

превантивен и/или 

консултативен и социален 

подход 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 години 

 

1/02.01.2020 г. 

 



8 

 

 

Наименование 

на 

юридическото 

лице 

Адрес на 

програмата 

 

Телефон за 

контакти 

Вид на 

програмата 

Целева група Дейности и интервенции Срок на 

изпълнение 

на 

програмата 

№ на съгласие 

за 

осъществяване 

на превантивна 

програма  

Дирекция 

„Превенции“ 

Превантивно- 

информационен 

център 

по наркотичните 

вещества – 

Варна 

 

 

 

 

Превантивно-

информационен 

център 

„Младост“ 

 

Варна, 

бул.„Владислав 

Варненчик“ 50 
 

052/ 820 751 

Индикативна 

превенция 

Деца (6-17 год.) с 

повишен 

индивидуален 

риск от 

възникване на 

проблеми, 

свързани с 

наркотични 

вещества или 

алкохол, поради 

индикации от 

емоционален, 

поведенчески или 

средови характер. 

Родители и 

значими близки. 

Първично интервю, 

оценка на случая, 

планиране на превантивна 

работа. 

Психосоциални 

интервенции – 

краткосрочно 

консултиране, 

терапевтично 

консултиране, кризисно 

консултиране, социална 

работа по случай, арт-

ателие 

Постоянен 1108/12.08.2015г. 

 



9 

 

Наименование 

на 

юридическото 

лице 

Адрес на 

програмата 

 

Телефон за 

контакти 

Вид на 

програмата 

Целева група Дейности и 

интервенции 

Срок на 

изпълнение 

на 

програмата 

№ на съгласие 

за 

осъществяване 

на 

превантивна 

програма  

Превантивно- 

информационен 

център по 

проблемите на 

наркоманиите – 

София 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София, 

бул.„Сливница“212 

 

02/ 93 11 202 

Индикативна 

превенция 

• Деца и младежи 

на възраст 12-18 г., 

живеещи на 

територията на 

София, в риск от 

развитието на 

зависимост към 

психоактивни 

вещества;  

 • Родители/ 

настойници на 

децата (малолетни 

и непълнолетни 

лица), включени в 

програмата. 

 

• Индивидуално 

консултиране 

• Семейно консултиране 

• Групова работа с 

юношите 

• Тематични 

информационно-

дискусионни срещи по 

теми, свързани с 

употребата на ПАВ 

• Креативни дейности  

- Адвенчър терапии 

- Мотивация за промяна 

1 година 707/14.02.2020г. 

 



10 

 

 

 

Наименование 

на 

юридическото 

лице 

Адрес на 

програмата 

 

Телефон за 

контакти 

Вид на 

програмата 

Целева група Дейности и 

интервенции 

Срок на 

изпълнение 

на 

програмата 

№ на съгласие 

за 

осъществяване 

на 

превантивна 

програма  

Превантивно- 

информационен 

център по 

проблемите на 

наркоманиите – 

София 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София, 

бул.„Сливница“212 
 

02/ 93 11 202 

Универсална 

превенция 

Родители на деца и 

младежи на възраст  

10–15 г.; 

индиректно- 

деца и младежи на 

възраст  

10–15 г. 

Групови срещи с 

родители. 

Мотивационно 

интервюиране. 

Формиране/надграждане 

на умения за активно 

подкрепящо слушане. 

Промяна по отношение 

на нагласите относно 

личния пример във 

връзка със 

здравословния начин на 

живот. 

Придобиване на умения 

за идентифициране, 

изразяване и приемане 

както на собствените 

емоции, така и тези на 

своите деца. 

1 година 145/23.01.2020г. 

 


