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ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА
В съответствие със Закона за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсори от 1999г. е създаден Национален съвет по наркотични вещества, който е
органа за провеждане на националната политика срещу злоупотребата с наркотични
вещества и борба с наркотрафика. НСНВ е колективен орган председателстван от
министъра на здравеопазването. Негови заместници са главния секретар на МВР и
заместник-министъра на правосъдието. Членове на НСНВ са представители на
президентството на Република България, на върховния Касационен и върховния
Административен съд, прокуратурата и специализираната следствена служба.
В изпълнение на политиката на НСНВ са създадени областни съвети по
наркотични вещества /ОблСНВ/ и Превантивно-информационни центрове /ПИЦ/.
Функциите и задачите им са определени с Правилника за организацията и дейността на
НСНВ. Областният съвет по наркотични вещества, преименуван на основание Закона
за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсори от 19.03.2010 г. в Общински съвет по наркотични вещества и ПИЦ имат
основна роля и отговорност за изпълнението на Националната стратегия и Плана за
действие към нея на местно /общинско/ равнище да събират, анализират и
разпространяват информация на местно ниво, както и да подпомагат и координират
изпълнението на приетите програми за превенция.

ИНСТИТУЦИОНАЛНО ИЗГРАЖДАНЕ
Общински съвет по наркотични вещества
Създаването на Общински съвет по наркотични вещества се регламентира от
Закона за контрол на наркотичните вещества.
 Разработва, приема и координира общински програми за борба срещу
разпространението и употребата на наркотични вещества.
 Консолидира усилията на институциите и НПО, при разработване и прилагане
на превантивни програми срещу употребата на наркотични вещества.
 Представлява местната общественост пред националните законодателна и
изпълнителна власт за обсъждане на проблема с употребата на наркотици.
Превантивно информационен център за борба с наркоманиите
Превантивно информационният център за борба с наркоманиите е помощен
орган към Общинския съвет по наркотични вещества. Открит е на 12.06.2006 г. и е
основно звено за превантивно информационната дейност на общинско ниво.
Дейността му е насочена към всички млади хора на територията на общината в
училищна възраст.
 ПИЦ изработва и издава образователни и информационни материали, брошури,
листовки и др.;
 Разработва програми за превенция на употребата на наркотични вещества,
насилието и агресията в училище, ХИВ/СПИН и ограничаване девиантното и
асоциално поведение, както и превенция на противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните и корекционно- възпитателни мерки;
 Осъществява програми за здравословен начин на живот;
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 Организира лекции, семинари, тренинги и дискусии по тези теми с ученици,
учители, родители, педагогически съветници и др.;
 Организира и участва в различни младежки инициативи с превантивна
насоченост – конкурси, игри и спортни състезания;
 Провежда анкетни проучвания относно зависимостите сред учениците в
Община Ямбол;
 Осъществява консултиране, съветване и оказване на помощ на млади хора в
риск, техните близки и родители;
 Осъществява взаимодействието на общинските власти с всички институции,
ведомства и организации във връзка опазване на реда, сигурността, здравето и
спокойствието на ученици и учители в и извън училището.
КРАТКО ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА НА МЕСТНО НИВО,
ТЕНДЕНЦИИ
С решение на Четиридесет и пета сесия на Общински съвет – гр. Ямбол, първо
заседание, проведено на 29 юни 2007 г., по точка девета – предложение относно
сформиране на Областен съвет по наркотични вещества, е приет състав на Областен
съвет по наркотични вещества /преименуван през 2010 година в Общински съвет по
наркотични вещества – ОСНВ/, който започва дейността си от 01.08.2007 г.
Превантивно информационен център за борба с наркоманиите към Община Ямбол е
открит на 12.06.2006 г. и е основно звено за превантивно информационната дейност на
общинско ниво. Дейностите на ПИЦ се обсъждат и приемат от ОСНВ. Една от
задачите на ОСНВ и ПИЦ - Ямбол е осигуряването на адекватна информация относно
ситуацията с употребата на наркотични вещества на територията на Община Ямбол, с
оглед по – прецизното планиране и осъществяване на превантивни дейности.
Негативното въздействие на наркотиците върху децата и младите хора
продължава да е един от сериозните проблеми на съвременното общество. Борбата
срещу търсенето и предлагането на наркотици е водеща в работата на Общински съвет
по наркотични вещества – гр. Ямбол и на Превантивно информационен център за
борба с наркоманиите към него. Безспорен факт e, че успехът на усилията в тази
област цели ограничаване въвличането на нови хора в употребата и злоупотребата с
наркотични вещества, както и осигуряване на лесен достъп до ефективни превантивни
програми. Не на последно място от съществено значение е работещото партньорство
между институциите – Община Ямбол, МКБППМН, КСУДВ, ДПС при РУП, РУО, ОД
МВР, РЗИ, Районна прокуратура, Окръжна протуратура, Районен съд, БЧК, Д „СП“,
училища на територията на град Ямбол.
Най – разпространеният наркотик сред подрастващите продължава да е
марихуаната. В групата на стимулантите учениците най – често посягат към
амфетамини, метамфетамини, екстази. Проблемно остава разпространението на т. нар.
„дизайнерска дрога“ /синтетични канабиноиди и синтетични катинони/, която се
употребява предимно под формата на растителна смес за пушене. Водещи фактори за
употреба на наркотици сред учениците в гр. Ямбол са достъпността им, приятелското
обкръжение и не на последно място от любопитство.
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ДЕЙНОСТИ НА ОСНВ И ПИЦ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА
СТРАТЕГИЯ ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ (2014 – 2018) И ОБЩИНСКА
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИТЕ ЯМБОЛ (2016 – 2018)
ДЕЙНОСТИ ПО ОБЩА (УНИВЕРСАЛНА) ПРЕВЕНЦИЯ:
В областта на универсалната превенция през 2016 година работата на ОСНВ и ПИЦ
беше насочена към активното и целенасочено включване на училището и младите хора
в дейности, насочени към информиране за рисковете от употреба на наркотични
вещества, а от друга страна и предлагане на алтернативна ангажираност за свободното
време.
I.
1. Кратко описание на дейността/ интервенцията:
Превенция в областта на употребата и злоупотребата на наркотични вещества в
училищна среда чрез провеждане на срещи, беседи, лекции и представяне на
презентации на теми, свързани с рисковете от употреба и злоупотреба на психоактивни
вещества. През учебната година експерти от ПИЦ, съвместно със специалисти от
МКБППМН и инспектори ДПС, проведоха информационни срещи с ученици от
различни възрастови групи от началните, основните и средните училища на
територията на град Ямбол. Основните цели са насърчаване на здравословния начин на
живот сред децата, повишаване на информираността и компетентността на
подрастващите относно вредата от употребата на психоактивни вещества, както и
развиване на тяхната устойчивост срещу предлагането на наркотици.
2. Основни цели и задачи, целеви групи:
 Повишаване на информираността сред учениците по отношение на превенцията
на наркозависимостта;
 Предоставяне на адекватни знания и умения за формиране на активна позиция
и отношение сред учениците по отношение наркотичните вещества;
 Проучване на мнението и отношението на подрастващите;
 Разширяване на доброволчеството у младите хора – ефективен метод за
развиване на социална сензитивност и активност;
 Развиване на емоционалната интелигентност сред подрастващите;
 Представяне на позитивни норми на поведение;
 Формиране на здравословни навици сред по – малките възрастови групи;
 Повишаване на чувството за отговорност.
3. Брой и квалификация на екипа, реализирал дейността, партньори:
 Психолог в ПИЦ – висше образование, бакалавър, социален работник ПИЦ –
висше образование, бакалавър, секретар ОСНВ – висше образование, магистър,
председател ОСНВ – висше образование, магистър.
 Водеща организация – ОСНВ и ПИЦ; партньори – Община Ямбол, МКБППМН,
Детска педагогическа стая;
 Дейността е финансирана със средства от дължавния делегиран бюджет на
ОСНВ и ПИЦ.
4. Място и период на реализиране, отразяване в медиите:
 Начални, основни и средни училища на територията на гр. Ямбол – ОУ „Христо
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Смирненски“, ОУ „П.Р.Славейков“, ОУ „Николай Петрини“, ПТГ „Иван Райнов“, ПГИ
„Г. С. Раковски“, ПГ по ПСТТ „Н. Й. Вапцаров“, ПГ “Васил Левски“, ПМГ „Атанас
Радев“;
 Целогодишно, съобразено с училищната ангажираност на децата;
 Проведените дейности са отразени в местните медии и фейсбук страницата на
ПИЦ.
5. Брой обхванати лица:
 4 – 7 кл. – 250 ученика
 8 – 12 кл. – 750 ученика
6. Постигнати резултати:
 Активно включване на учениците от училищата на територията на гр. Ямбол;
 По – висока информираност сред подрастващите относно рискове, вредни
ефекти и признаци при употреба и злоупотреба с наркотични вещества;
 Повишаване на устойчивостта сред учениците срещу първоначална употреба на
наркотични вещества;
 Насърчаване на здравословния начин на живот.
II.
1. Кратко описание на дейността/ интервенцията:
Отпечатване и разпространяване на информационни и образователни материали за
наркотичните вещества сред общността на теми свързани с: ефекти и рискове при
употреба и злоупотреба на наркотични вещества; рисково поведение, водещо до
употреба на психоактивни вещества; признаци на употреба и злоупотреба на
наркотици; „Как да предпазим детето си от наркотиците?“; „Как да сме здрави?“.
Информационните материали бяха разпространявани целогодишно в различни
училища и институции на територията на Община Ямбол.
2. Основни цели и задачи:
 Повишаване на информираността на общонстта в гр. Ямбол по отношение
на вредата от наркотиците и разпознаване на признаците след употреба;
 Изграждане на активна гражданска позиция и непримиримост сред
подрастващите по отношение на употребата и злоупотребата с наркотични вещества;
 Развиване на стремеж за социална ангажираност сред учениците, включени в
разпространяването на информационните и образователни материали;
 Презентиране и популязиране на дейностите на ОСНВ и ПИЦ.
3. Дейностите са реализирани от екипа на ОСНВ и ПИЦ чрез средства от
държавния делегиран бюджет на ОСНВ и ПИЦ.
4. Място и период на реализиране, отразяване в медиите:
 Училища и институции на територията на гр. Ямбол, централни улици в града,
НУ „Кирил и Методий“, ОУ „Христо Смирненски“, ОУ „П.Р.Славейков“, ОУ
„Николай Петрини“, ПТГ „Иван Райнов“, ПГИ „Г. С. Раковски“, ПГ по ПСТТ „Н. Й.
Вапцаров“, ПГ “Васил Левски“, ПМГ „Атанас Радев“, КСУДВ, ЦОП, Д СП, Градски
парк;
 Целогодишно;
 Проведените дейности са отразени в местните медии и фейсбук страницата на
ПИЦ.
5. Брой разпространени информационни материали:
 Дипляни и брошури – 7 000 бр.;
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 Флаер „Училищна програма“ – 1 000 бр.
6. Постигнати резултати:
 Повишена информираност сред населението на територията на гр. Ямбол;
 Ангажиране на общественото внимание;
 Активно включване на доброволците при разпространяване на материалите;
 Популяризиране на дейността на ОСНВ и ПИЦ.
III.
1. Кратко описание на дейността/ интервенцията:
Надграждащо обучение на специалисти, работещи в областта на превенцията на
употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Семинарът бе насочен към
развиване на умения за прилагане на ефективни дейности и интервенции за превенция
на употребата и злоупотребата на наркотични вещества. Освен теоретичната част, се
проведоха трениг упражнения и ролеви игри насочени към изграждане на практически
знания и умения относно ефективното използване на превантивни методи и подходи за
въздействие, както и добри практики в областта на превенцията. В обучителният
семинар бяха включени специалисти, работещи в Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Детска педагогическа
стая, Районна здравна инспекция, Български червен кръст, Отдел „Закрила на детето“
и др.
2. Основни цели и задачи:
 Надграждане на знанията и уменията на обучените специалисти и повишаване
на капацитета им относно прилагане на ефективни методи за въздействие и превенция;
 Прилагане на теоретични и практически интерактивни методи за обучение;
 Развиване и утвърждаване на ефективно сътрудничество между отделните
институции;
 Надграждане на знанията и уменията на екипа за реализиране на дейностите по
превенция в училищна среда;
 Разглеждане и обсъждане на актуални проблеми, въпроси и идеи свързани с
темата на обучението.
3. Дейността е организирана от екипа на ОСНВ и ПИЦ и реализирана с
участието на външен лектор – Славейка Николова, председател на ОСНВ-Бургас.
 Дейността е финансирана след сключен договор между Министерството на
здравеопазването и Община Ямбол и дофинансирана със средства от държавния
делегиран бюджет на ОСНВ и ПИЦ.
4. Място и период на реализиране, отразяване в медиите:
 к.к Слънчев бряг;
 12.05.2016 г. – 14.05.2016 г.
5. Брой обучени специалисти: 15
6. Постигнати резултати:
 Надградени знания и умения на обучените специалисти и повишена
компетентност им относно видовете наркотични вещества;
 Превенция на разпространението и употребата им сред учениците;
 Изградена ефективна мрежа за сътрудничество между отделните
институции;
 Разширен кръг от професионалисти, работещи в партньорство с ОСНВ и
ПИЦ.
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IV.
1.
Наименование и кратко описание на дейността/ интервенцията:
„За да има и утре“ - мащабна информационна кампания във връзка с отбелязването на
Международния ден за борба с наркоманиите – 26 юни, организирана и проведена
съвместно с КСУДВ, МКБППМН, ДПС. В периода на кампанията – 17.05.2016 –
26.06.2016 г., се проведоха следните мероприятия: информационни срещи в
училищата; провеждане на конкурси за есе, рисунка и колаж на тема мотото на
кампанията; провеждане на междуучилищен футболен турнир под надслов „За да има
и утре“; представяне на спектакълът „Спасителят“, със специалното участие на Ивайло
Захариев; провеждане на традиционната междуучилищна викторина под надслов
„Какво знаем за вредата от наркотиците?“; представяне на спектакълът " От любов до
любов" от театрална група „Общуване“ към ЦОП „Усмивка“; провеждане на срещабеседа „За наркотиците от първо лице“ с Желяз Турлаков – основател на първата
терапевтична общност в България, и бивши зависими; закриване на кампанията с
хепънинг под надслов „За да има и утре“.
2.
Основни цели и задачи:
 Повишаване на информираността сред учениците по отношение на рисковете от
употребата и злоупотребата на наркотични вещества;
 Повишаване на информираността сред общността (подрастващи и възрастни)
относно психоактивните вещества;
 Ангажиране на общественото внимание върху проблемите на зависимостите;
 Привличане на повече млади хора и ангажиране на вниманието им по въпросите
на превенцията на зависимостите;
 Предоставяне на възможност за изразяване на собственото мнение и позиция на
младите хора;
 Показване на съпричастност спрямо преодоляването на проблема с
разпространението, употребата и злоупотребата с наркотични вещества;
 Повишаване и развиване на спортни, творчески умения и положителни
личностни качества сред подрастващите.
3.
Дейността е организирана от екипите на ОСНВ и ПИЦ, МКБППМН,
ДПС, КСУДВ, училища на територията на гр. Ямбол, с участието на Желяз Турлаков.
 Дейността е финансирана със средства от държавния делегиран бюджет на
ОСНВ и ПИЦ, МКБППМН и КСУДВ.
4. Място и период на реализиране, отразяване в медиите:
 КСУДВ, училища на територията на гр. Ямбол, Градски парк, централни улици
в града;
 17.05.2016 г. – 26.06.2016 г.
 Дейностите в кампанията бяха отразени в местните медии и фейсбук
страницата на ПИЦ.
5. Брой обхванати лица:
 Деца/ младежи – над 1000 лица
 Възрастни – над 300 лица
6.
Постигнати резултати:
 Ангажиране на общественото мнение по въпросите на зависимостите сред
младите хора;
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 Привличане и насочване на вниманието към проблемите, свързани с
употребата и злоупотребата с наркотици;
 Повишаване на информираността сред подрастващи и възрастни относно
рисковете при употребата и злоупотребата с психоактивни вещества;
 Предоставяне на алтернативи за ангажиране на свободното време сред
учениците;
 Стимулиране на желание за здравословен начин на живот;
 Повишаване и развиване на спортните и творческите умения на учениците;
 Развиване на личностна позиция на непримиримост към употребата и
злоупотребата на наркотични вещества;
 Развиване и утвърждаване на партньорството между отделните институции.
V.
1.
Наименование и кратко описание на дейността/ интервенцията:
Провеждане на четиридневен обучителен семинар на ученици от Общински младежки
доброволчески клуб към Общински съвет по наркотични вещества – гр. Ямбол и
Превантивно информационен център към него на тема „Превенция на рисково
поведение“ – първи цикъл. Семинарът бе насочен към повишаване на
информираността на доброволците относно видовете наркотични вещества,
въздействието и последиците след употреба; повишаване на чувствителността им към
проблема за употребата на наркотици; проблематизиране на предразсъдъци и митове,
свързани с наркотичните вещества; овладяване на стратегии за противопоставяне на
употребата на наркотици; отстояване на натиск, самозащита и др.
2.
Основни цели и задачи:
 Повишаване на информираността на учениците относно наркотичните вещества
(видове наркотици, разпространение, формиране на зависимост, видове зависимости и
др.);
 Повишаване на информираността на учениците относно последиците от
употреба на цигари, алкохол и други психоактивни вещества;
 Овладяване и повишаване на компетентности и умения за здравословен начин
на живот чрез провеждане на уоркшопове;
 Предоставяне на възможности за изява на личностната позиция на
доброволците;
 Развиване и повишаване на уменията им за работа в екип.
3.
Дейността е организирана от екипа на ОСНВ и ПИЦ, с участието на
външен лектор – Славейка Николова, председател на ОСНВ-Бургас.
 Дейността е финансирана със средства от държавния делегиран бюджет на
ОСНВ и ПИЦ;
4.
Място и период на реализиране, отразяване в медиите:
 к.к Слънчев бряг;
 22.09.2016 г. – 25.09.2016 г.
5.
Брой обучени доброволци: 17
6.
Постигнати резултати:
 Получаване на адекватни знания сред учениците по отношение на рисковото
поведение, водещо до употреба и злоупотреба с психоактивни вещества; влиянието и
вредите на наркотиците върху човека;
 Развиване на позитивни личностни качества и умения и създаване на устойчив
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модел на здравословен начин на живот;
 Провокиране на дискусии с цел изразяване на собствените мнение и позиция,
ангажиране на интереса и вниманието на децата;
 Формиране и сплотяване на екипа и изграждане на модел за активна гражданска
позиция сред участниците.
VI.
1.
Наименование и кратко описание на дейността/ интервенцията:
Коледен благотворителен базар с цел набиране на средства за закупуване на помощно
технически средства и оборудване за деца и младежи с увреждания, настанени в
център за настаняване от семеен тип /ЦНСТДМУ/ и защитено жилище за хора с
умствена изостаналост /ЗЖ/ в гр. Ямбол. Учениците от Общински младежки
доброволчески клуб изработиха уникални коледни аксесоари и сувенири, които след
това реализираха на коледния благотворителен базар. По предложение на
доброволците и с решение на ръководството на ОСНВ и специалистите от ПИЦ, с
набраните средства се закупиха два броя инвалидни рингови колички за деца с
церебрална парализа на стойност 1456,00 лв. Те бяха дарени за ползване от децата,
настанени в ЦНСТДМУ – 1. Останалата сума от средствата в размер на 99,95 лв. бе
предоставена на кампанията „Подай ръка – спаси живот“, която се провежда за
поредна година в град Ямбол по инициатива на кмета Георги Славов, а целта й е със
средствата да се подпомогне лечението на ямболски деца и младежи до 30-годишна
възраст.
2.
Основни цели и задачи:
 Развиване на доброволчеството като социално значима кауза;
 Развиване на креативно мислене и усещане за собствен принос при реализиране
на благотворителността;
 Надграждане на емоционалната интелигентност сред доброволците;
 Развиване на чувство за солидарност и съпричастност към другите;
3.
Дейността е реализирана от екипа на ОСНВ и ПИЦ, доброволци от
ОМДК.
 Дейността е финансирана със средства от държавния делегиран бюджет на
ОСНВ и ПИЦ.
4.
Място и период на реализиране, отразяване в медиите:
 Кабинет на ПИЦ, централни улици в гр. Ямбол;
 Месец ноември – декември 2016 г.
 Кампанията бе отразена в местните медии и фейсбук страницата на ПИЦ.
5.
Брой обхванати лица:
 Доброволци – 24;
 Хора от общността /деца, младежи, възрастни/ - над 500 лица.
6.
Постигнати резултати:
 Развиване и подобряване на социалните умения и компетенции на
доброволците;
 Подобряване на уменията им за работа в екип;
 Развиване на важни личностни качества като отговорност, общителност,
организационни умения и др.;
 Преживявяне на положителни емоции от успеха и удоволетворението на
доброволческата работа.
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ДЕЙНОСТИ, ОТГОВАРЯЩИ НА СЕЛЕКТИВНА ПРЕВЕНЦИЯ:
I.
1.
Наименование и кратко описание на дейността/ интервенцията:
Програма за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества, насочена към рискови
(уязвими) групи „Живот без наркотици“, проведена съвместно с МКБППМН.
Извършване на селективна превенция насочена към деца от рискови/ уязвими групи:
деца, извършители на противообществени прояви и престъпления; деца, ползватели на
услугите предоставяни от Центъра за социална превенция към МКБППМН при
Община Ямбол; деца, настанени в Центрове за настаняване от семеен тип на
територията на гр. Ямбол. В първите дни от програмата се проведе тренинг – обучение
за придобиване на знания и умения насочени към недопускане използването на
наркотични вещества и рисковете при злоупотреба с тях. В останалите дни се
проведоха различни спортни и забавни мероприятия, както и конкурс за рисунка.
2.
Основни цели и задачи, целеви групи:
 Получаване на знания за въздействието на различните видове наркотици
върху човешкия организъм и последиците от употребата им;
 Предоставяне на адекватни знания сред учениците по отношение рисково
поведение, водещо до употреба и злоупотреба с психоактивни вещества;
 Стимулиране на позитивно мислене и отговорно поведение;
 Ангажиране на учениците в свободното им време чрез провеждане
на спортни и творчески мероприятия.
3.
Дейността е организирана от екипа на ОСНВ и ПИЦ, МКБППМН с
участието на външен лектор – Даниела Иванова, секретар на МКБППМН.
 Дейността е финансирана след сключен договор между Министерството на
здравеопазването и Община Ямбол и дофинансирана със средства от държавния
делегиран бюджет на ОСНВ и ПИЦ.
4.
Място и период на реализиране:
 Младежки дом „Георги Братанов“, Градски парк;
 04.04.2016 г. – 08.04.2016 г.
5.
Брой обхванати деца/ младежи: 50
6.
Постигнати резултати:
 Повишаване на информираността сред обхванатата целева група;
 Изграждане на умения за аргументация и за критично мислене, както и за
анализ на ситуации;
 Изграждане на комуникативни умения;
 Изграждане на умения за разрешаване на конфликти;
 Изграждане на умения за устояване на групов натиск и вземане на решения в
ситуации, свързани с предлагането и употребата на наркотични вещества и др./;
 Повишаване и развиване на спортните и творческите умения на учениците;
изграждане на чувство за самоувереност, чувство на екипност и стремеж към
достигане на високи постижения;
 Предоставяне на алтернативи за ангажиране на свободното време.
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ДРУГИ ДЕЙНОСТИ:
Публикуване на информация в интернет страницата на ПИЦ
във Facebook – Превантивно Информационен Център Ямбол.
Във фейсбук страницата на Превантивно информационен център за борба с
наркоманиите се публикуват актуални данни свързани с дейностите на центъра, както
и материали, с които се цели повишаване на информираността на обществеността по
проблеми свързани с рисковете при употребата и злоупотребата с наркотици, съвети за
родители и подрастващи.
I.

Консултативна дейност с лица потърсили помощ от специалистите в ПИЦ.
В кабинета на ПИЦ експертите целогодишно осъществяват безплатни
консултации, съветване и оказване на помощ на млади хора, техните родители и
близки.
II.

III.

Участие в работни
пресконференции.

срещи,

обучения,

семинари,

конференции

и

Експертите от ПИЦ участват активно в обучения и семинари с цел повишаване
на професионалните им компетенции, в провеждането на Десета национална
конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с
наркотични вещества, дискусионен форум по повод 26 юни – Международен ден за
борба с наркоманиите и нелегалния трафик на наркотици.

Утвърдил:
ИЛИАНА БИЦОВА
ЗАМ.-КМЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСНВ – ЯМБОЛ
Съгласувал:
КАМЕН АНДОНОВ
СЕКРЕТАР НА ОСНВ – ЯМБОЛ
Изготвил:
ПАВЛИНА ПАНКОВА
ПСИХОЛОГ В ПИЦ - ЯМБОЛ
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