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Общият брой контакти за посочения период е  1198.  От осъществените  контакти 60% 
(715) са били по телефона, 33% (401) във форума, 4.9 % (58) по имейл и 2% (24) по чат.
Активността на жените (529) в иницииране на контакт е устойчиво по-висока от актив-
ността на мъжете  (243). Средната възраст на обаждащите се мъже е 40 години,а тази 
на жените - 45. Средната възраст за всички контакти е 43 години.

Най-честата причина за контакт е употреба от някой друг, която се запазва като устой-
чива тенденция  през  целия  период. Употребата  от някой  друг  заема 65% (515) от 
целия общ брой  установени контакти (797).  Съответно най-често срещаните  причини
за контакт са :
- лична употреба - 122 контакта (15%);
- употреба на някой друг - 515 контакта (65%);
- личен ин- личен интерес и други (свързани с работата; свързани с обучението (образованието);
неизвестна; ефекти; рискове; съмнения за употреба): 160 контакта (20%).

При  употреба  на някой друг и през двете години  се запазва тенденцията  контактите  
да са свързани с употребата на дете 52% (268), като  става въпрос за младежи на сред-
на  възраст  21-26 г., а  през  месец  септември 2009 г.,  средната  възраст е значително 
по-ниска- 16 г.  На  второ място са  контактите  с  употреба на роднина - 21% (105), а на 
трета  позиция  употреба от съпруг/съпруга 11% (57) и на последно - от познат 9% (47). 

СТАТИСТИКА ЗА ПЕРИОДА ОТ 23.02.2009 ДО 10.11.2010 година



Форумът  съдържа  119  теми, като  общият  брой  коментари  е  531 (24%-130) от тях са 
мнения на консултантите). Общият  брой  регистрирани  членове в  момента наброява 
233. Важно е да се отбележи, че форумът се ползва предимно от подрастващи, като се
наблюдава основно,  търсене на информация  за  определени психоактивни вещества.
Обособена е специална секция във форума на Drugs Info-„Въпроси и отговори”, където
на запитванията на  потребителите  отговарят 
само само консултантите на Информационната ли-
ния в рамките на 72 часа. 

Форум на www.drugsinfo-bg.org

Обажданията са найчесто от следните гра - 
дове: София - 312 (39%) ; Пловдив - 43 (5%);
Бургас - 29 (4%). Значителен е  броят на не-
известните  контакти, което се получава за-
ради контактите по имейл и чат.

Основно вещество, поради което е направен контактът
Като основни вещества, заради които е осъществен контакта, най-често се посочват:
- Алкохола – 32% (184);
- Хероин- 21% (118);
- Канабис- 14% (83);
- Амфетамини – 7% (42);
- Кокаин – 4% (20);
ККато второ вещество (при сме-
сена употреба) се посочват:
- Амфетамините – 24% (18);
- Алкохол- 20% (15) и 
- Канабис – 16% ( 12). 
За най-чести комбинации между веществата се посочват комбинациите между:
Канабис/Амфетамини- 34% (12), Амфетамини/Канабис – 23% (8), Канабис/Алкохол–17%
(6), (6), Хероин/Амфетамини- 14% (5) и Амфетамини/Кокаин- 11% (4).

 

Забелязва  се  измененение  в тези тенден-
ции, сравнявайки  периода на 2009г.  и  це-
лия  пе риод  2009-2010 г. Посочените  пре-
насочвания  заемат  83% от общия брой на 
всички пренасочвания.
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www. drugsInfo-bg.org в периода 01.10.2008 - 20.11.2010

Посещения  на  страницата: 140423 посещения общо;106986 абсолютен брой отделни 
посетители; Освен от България, сайтът се посещав най-често от следните страни:САЩ,
Великобритания, Канада, Германия, Холандия, Гърция и Испания.
Най-често посещавани страници: 
- Азбука на наркотиците;
- Канабис;
- Амф- Амфетамини и метамфетамини;
Ключови думи:  наркотици, видове наркотици,
хероин, кокаин и канабис.

Общият  брой на  хората, харесали  страницата е 825. От  тях 25%  са мъже. Най-много 
почитатели   на   страницата   са   във  възрастовия   диапазон  от  25  до 34 години. 
Най-много  хора  са  от: София, Пловдив, Варна и Бургас.
Каузата във фейсбук “Сподели с приятел”, на Информационна линия за  наркотиците 
и алкохола: 
hp://www.causes.com/causes/471563-0888-99-18-66-drugsinfo-bg-org?recruiter_id
=129921694, =129921694, 
е  подкрепена от 1032 души.

Страницата на Информационната линия за наркотиците и алкохола във фейсбук - 
“Информационна линия за зависими”



РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА:„РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЛИНИЯ ЗА 
НАРКОТИЦИТЕ И АЛКОХОЛА В БЪЛГАРИЯ И ГОТОВНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКИТЕ МЛАДЕЖИ ДА ТЪРСЯТ И ПОЛУЧАВАТ ОНЛАЙН 
КОНСУЛТАЦИИ ПО ТЕМИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАВИСИМОСТИТЕ”

Проучването бе проведено през септември и октомври 2010. Анкетирани са 424 
младежи на възраст 12-29 години. Местата на  анкетиране са: София (интернет клуб,
училище, улица), Варна (училище) и по имейл. Изследването се осъществи съвмест-
но с Националния фокусен център (Focal Point) за наркотиците и наркомании.
По-долу е представена една част от резултатите:

             “Колко често ползвате Интернет?” 
 - 88.0 %  от  момчетата  и 76.5 %  от  момичетата 
ползват Интернет всеки ден или почти всеки ден;

      “Ползвате ли Интернет като средство
за информация по здравни въпроси?”
76.1% от момчетата и 85.5% от момичетата го ползват като средство за информация; 
“Случвало ли ви се е през последната година в Интернет някой да ви е предла - 
гал някакъв наркотик?” - На близо 1/5 са предалагани в Интернет наркотично ве - 
                                                                   щество през последната година. На въпроса “По-
                                                                   сещавате ли съзнателно  сайтове с информа-
                                                                   ция за наркотични вещества?”31.5 % от момче-
                                                                   т                                                                   тата  и  24.4 %  от  момичетата  посещават  такива 
                                                                   сайтове. Предимно търсят информация-от любо-
                                                                   питство (29.7%),информация как да се предпазим
                                                                   от  употреба  на  наркотичти вещества (5.7%), Ин - 
                                                                   формация за това как може да си купим или при-
готвим наркотични вещества (2,1%),Информа-
ция за това как човек може  да намери  друга 
помощ помощ във връзка с  употреба  на наркотични 
вещества (1,9%). На въпроса - “Обикновено с 
кого обсъждате информацията за нарко - 
тиците, която сте получили през Интер-
нет?” 40,6% са отговорили с приятел извън 
училище,  а  34,2%  не  обсъждат  с  никого.



Националната информационна линия 
проведе Кръгла маса :

„Наркотиците и нашите деца: навременни действия
срещу закъснели решения”

На 24 ноември 2010 г. се  състоя  Кръгла маса във  връзка с резултатите по проект „Из - 
граждане на информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт”,  финан - 
сиран от програма Матра на Холандското министерство на външните работи. Събитие-
то беше организираноот Национална информационна линия за наркотиците и алкохо-
ла в парньорство с Тримбос институт-Холандия. 
Програмата включваше три тематични модула: 
- - Изводи от работата на Националната линия за наркотиците и алкохола;
- Приоритети на държавната политика по проблема със зависимостите сред 
младите хора. Успешни форми на партньорство с неправителствения сектор;
- Тенденции, проблемни сфери и ефективни модели за работа със зависимости.   
Присъстваха над 80 представители на държавни институции и неправителствени орга-
низаии, работещи в сферата на превенцията, лечението и  рехабилитацията на нарко-
маниите, на здравеопазването, на образованието, както и на медии. 
Презентацията  на  реПрезентацията  на  резултатите  от  работата на  Националната  информационна линия
за наркотиците  и алкохола и Презентацията на Тримбос институт Холандия можете да
видите на сайта на Информационната линя: 
hp://www.drugsinfo-bg.org/bg/news/-203.html.
Ето как медиите отразиха Кръглата маса:
- “В България  дрогата  убива  най-много”; “Алкохолици  възмутени, че  не  ги лекуват”; 
“Всеки двадесети  жител  на България  е зависим от наркотици”; “Софиянци най-често
търсят помощ сретърсят помощ срещу алкохол и дрога”;  “Амфетамини  и канабис хит сред учениците”; 
“Над 1000 души са потърсили консултация за наркотиците и алкохола”; “Tийнейджъ-
рите  предпочитат бутилката пред  дрогата”; “Предлагат дрога на  всеки пети тийней-
джър”; “Анализират обучението на децата  за вредата от  наркотиците ”; “Алкохолът - 
най-честата зависимост сред хора потърсили помощ”;



ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА 
ИНФОРМАЦИОННА ЛИНИЯ ЗА НАРКОТИЦИТЕ И АЛКОХОЛА 
“СПОДЕЛИ С ПРИЯТЕЛ” СТАРТИРА И ИЗВЪН СОФИЯ

В  основата  на  кампанията  стои  разбирането за  необходимостта от специални уси-
лия в посока на работа с български училища по проблеми, свързани с  употребата на 
наркотици от млади хора. По време  на  кампанията  учениците се срещнаха и имаха
възможност да научат повече за социалните ефекти от употребата на наркотици, ми-
товете, свързани с тези вещества и рисковете, които крият те за здравето. 

Стартиралата  в София през  април кампания „Сподели  с приятел!” постави  началото
на на една по-дългосрочна инициатива, която консултанти на  Националната Информа - 
ционната линия  за  наркотиците ще осъществяват в български училища – посещения
в часовете  на  класа  и  разпространение на достоверна и обективна информация за 
наркотиците и алкохола, ефектите и рисковете от тяхната употреба и местата, на кои-
то може  да се получи информация и помощ. 

През октомври и ноември 2010 в кампанията  взеха  участие около 700 ученика от 11
 училища в София, Пловдив и Варна. Благодарим на всички за съдействието и участи-
еето!  Кампанията  ще  продължи и през новата година  като ще търси съдействието на
училищните ръководства за среща с ученици в различни столични квартали.

Кампанията  „Сподели с приятел”  е част  от Европейското действие по отношение на
наркотиците  (European Acon on Drugs) - hp://ec.europa.eu/ead/html/index.jsp



Асоциация „Солидарност” с нов уеб-сайт:
hp://www.solidarnost-bg.org/ 

Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидар-
ност” вече има нов уеб-сайт, изработен безвъзмездно
от уеб агенция „ABC Design and Communicaon group”.
На сайта можете да видите информация за екипа, ми-
сията,  терапевтичната  програма,  проектите,  какво 
предстои, както и възможностите за консултиране и
ообучение.

ДНЕВЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА, ЮНОШИ И РОДИТЕЛИ
към Превантивно-информационния център по 
проблемите на наркоманиите – София

Разкриването на Център за деца и юноши, които експериментират или злоупотребя - 
ват с психоактивни вещества и техните семейства е една от ключовите дейности по 
проект  №BG 0011„Слушайте  детето– подобряване на превантивните мерки и пови - 
шаване  на достъпа до услуги за деца и подрастващи, експериментиращи и злоупо - 
требяващи с наркотици” финансиран по Финансовия механизъм  на Европейското 
икономическо пространство (ФМЕИП).
ДДейностите на Центъра са насочени основни към:
Младите хора – с цел промоция на здравословен начин на живот, изграждане на по-
зитивни нагласи чрез креативни дейности, помощ  за  идентифициране и справяне с 
проблемно поведение, свързано със злоупотреба с психоактивни вещества.  
Родителите  –  с  цел създаване  и поддържане на терапев-
тичен съюз  с  тях  и подкрепа, улесняваща позитивнияим 
принос  към резултатите от лечението. Работа с деца и юно-
ши: Индивиши: Индивидуално консултиране, Групова  работа, Креатив-
но  ателие,  Културни  и  спортни  дейности за свободното 
време, Работа с родители: Индивидуално и семейно консул-
тиране, Групова работа, Образователно-информационни семинари Към Дневния кон-
султативен център се разработва и услуга за работа на терен и ранни интервенции 
сред млади хора директно в общността. Тази дейност е базирана на опита на норвеж-
кия партньор в проекта и е нова за  България и  региона изобщо.
                                                      Раб                                                      Работно време: от 11 до 17 ч. всеки работен ден можете 
                                                      да си запишете час за консултация. Предоставяните услу-
                                                      ги са безплатни. Адрес: София, бул. “В. Левски“ № 126;
                                                      тел: 944-64-97;факс: 943-39-80; 0876597121(цената е спо-
                                                      ред Вашия тарифен план); e-mail: info@sofiamca.org;
                                                      teen_centre@sofiamca.org; hp:www.sofiamca.org

В РУБРИКАТА АКТУАЛНО :



НАЦИОНАЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА ЛИНИЯ ЗА 
НАРКОТИЦИТЕ И АЛКОХОЛА - ПЕРСПЕКТИВИ

Във връзка с наближаващите  коледни и новогодишни празници екипът на Ин -
формационната линия за наркотиците и алкохола ви пожелава здраве,щастие,
успехи и хубави подаръци. Пожелаваме ви също така  и  независимост.
Колкото и невъзможно и трудно да звучи, ние искрено Ви желаем да успеете да
запазите (или да си я възвърнете , ако сте я загубили) независимостта  на Ва - 
шата душа. В свят пълен със зависимости и задължения, единственото, което
бихме могли да направим е да запазим свободата на нашите чувства и мисли. бихме могли да направим е да запазим свободата на нашите чувства и мисли. 
А когато човек е свободен в ума и сърцето си, той е свободен и в мечтите си, а 
благодарение на тях сме това,  което сме, те ни тласкат напред, те ни дават
сила да се движим. И  макар  всичко това да звучи като клише, истината е,  че 
именно надеждата и обичта, заключена в мечтите ни са тези, които ни пома-
гат в трудните моменти и ни дават сила да продължим напред.  Така че, запа-
зете  тази  обич  и  надежда и не забравяйте  от  време  на време да отваряте 
сърсърцата си за да давате по малко назаем и на тези, които са ги изгубили.

Националната  Информационна линия през 2011 година започва проект  съвместно  
с  Асоциацията  на пивоварите  в  България  насочен  към родителите на деца, които 
експериментират и злоупотребяват с алкохол. 
Екипът на линията ще продължи работата си във връзка с информационната  кампа-
ния “Сподели с приятел” в София, като предстои и директна работа с училищата под
формата на обучения на ученици и педагогически персонал.
ККъм линията от октомври месец се присъдиниха и доброволци, които ще продължат
своята работа и през  новата година.



www.drugsinfo-bg.org

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА ЛИНИЯ

ЗА НАРКОТИЦИТЕ И АЛКОХОЛА

ЕКИПЪТ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ЛИНИЯ БЛАГОДАРИ 

НА ВСИЧКИ ПАРТНЬОРИ, КОИТО НИ ПОМОГНАХА 

В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА НАШИТЕ 

ИДЕИ И ИНИЦИАТИВИ!

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ПОДКРЕПАТА, СЪДЕЙСТВИЕТО И

СОЦИАЛНАТА АНГАЖИРИАНОСТ!
За периода март 2008-ноември 2010 година проектът „Изграж-
дане на българска информационна линия  за наркотиците” се 
осъществи  с  финансовата подкрепа на програма MATRA  на 
Министерството  на  Външните работи на Кралство Холандия, 
с партньорството на:
 


