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Активност на Информационната линия - статистика 
за периода от 01.08.2011 до 31.12.2011година

Общият брой контакти за посочения период е 191 (от тях 73 са мнения 
във форумите: http://drugsinfo-bg.org/forum/ и http://www.stopdrug.info/
forum/, които не са представени на диаграмите по-долу). От осъществе-
ните контакти 81 % са били по телефона, 5 % по имейл и 14 % по чат. 

Активността на жените в инициирането на 
контакт е устойчиво по-висока от активността
на мъжете. Средната възраст на обаждащите 
се мъже е 40 години, а тази на жените - 43 г.
Средната възраст на всички контакти е 41го-
дини, като най-младият обадил се на линията 
е бил на 12 години, а най-възрастният  - на е бил на 12 години, а най-възрастният  - на 
72 години. 

Причина за контакта:

Употреба от някой друг:

Най-чести градове:

Най-честата причина за контакт е употреба 
на наркотици от някой  друг, заема 56 % от 
целия брой установени контакти за периода. 
Съответно най-често срещаните причини за 
контакт са:
- лична употреба на наркотици;
- съмнение за употреба;- съмнение за употреба;
- свързана с работата;
При употребата на някой друг се запазва тенденцията контактите да са
свързани с употребата на дете 59 %, като става въпрос за младежи на 
средна възраст 25 години, а през месец октомври средната възраст е 
значително по-ниска - 16 г. На второ място са контактите с употреба на
роднина - 21%, а на трета позиция - употребата на познат - 6%, послед-
вана от употребата на съпруг/съпруга 5%.вана от употребата на съпруг/съпруга 5%.
                                         
                                        Обажданията са най-често от следните градо-
                                        ве: София - 35%; Варна - 5%; Бургас и Плов-
                                        див - 4%, Шумен - 3%. Значителен е броят на
                                        неизвестните контакти, което се получава за-
                                        ради контактите по имейл и чат.                                       



Основно вещество, поради което е направен контактът

Форум на www.drugsinfo-bg.org

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

Общият брой на хората, харесали страницата 
е 998. От тях 72% са жени. Най-много почита-
тели на страницата са във възрастовия диапа-
зон 25-34 години. По местоживеене най-много
от хората, харесващи страницата, са от София,
Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора и Пле-
вен. вен. 

Като основно вещество, заради които е осъществен контакта, 
най-често се посочват:
- Алкохол - 38%;
- Канабис - 19%;
- Амфетамини - 5%;
- Хероин - 4%; 
- Метадон - 3%;- Метадон - 3%;
За най-чести комбинации
между вещества се посоч-
ват комбинациите между:
Хероин/Метадон - 30%, Амфетамини/Канабис - 20%, Алкохол/
Канабис - 20%, Канабис/Неизвестен - 20% и Канабис/Амфетамини
- 10%. 

Форумът съдържа 117 теми, като
общият брой коментари е 631. 
Общият брой регистрирани члено-
ве в момента наброява 281. Във
форума се наблюдава основно 
търсене на информация за психо-
активни вещества. Най-често ко-активни вещества. Най-често ко-
ментираните теми са:“Начини на 
приемане и опасности”; “Примеси
към уличните наркотици!?”; ”За 
тревата ..... с любов !!!”; “ПИКО”;
“SPICE”; “Избор ли е зависимост-
та?”; “Пейот”.

СТАТИСТИКА 



Общ брой посещения на страницата 
на Информационната линия 

www.drugsinfo-bg.org - статистика за сайта 
за периода 01.08.2011-30.11.2011г.

За периода 1-ви август 2011 - 30-ти ноември 2011 година броят на 
уникалните посещения на сайта www.drugsinfo-bg.org е 39 794. 
Страницата е видяна 97 992 пъти; 31 294 абсолютен брой отделни 
посетители. Средно време, прекарано на сайта е 00:02:21. 
Процентът на новите посещения е 76 % .
Освен от България, сайтът се посещава най-често от следните страни:
САЩ, Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Канада, Холандия,САЩ, Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Канада, Холандия,
Ливан и Италия. 
Най-често посещаваните страници са: 
- Азбука на наркотиците; Къде да потърсим помощ и
 Превенция на употребата на алкохол.

            През ноември екипът на Националната 
            информационна линия за наркотиците и
            алкохола публикува нова информация             алкохола публикува нова информация 
за програмите за субституиращо и поддържащо 
лечение в България. Тя може да бъде намерена в секция „Къде да 
потърсим помощ”, бутон  „Поддържащи и субституиращи програми”.



ПРОЕКТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛ
ОТ ТИНЕЙДЖЪРИ “ДА ПОГОВОРИМ ТРЕЗВО

ЗА АЛКОХОЛА” за периода октомври-декември 2011 г.

В рамките на започнатия през февруари 
месец проект “Да поговорим трезво за ал-
кохола” съвместно със Съюза на пивова-
рите в България, екипът на Националната
информационна линия към Асоциация за 
рехабилитация на зависими „Солидарност”
организира два безплатни семинара за организира два безплатни семинара за 
родители на деца и тийнейджъри на тема
„Да поговорим трезво за алкохола”.
    
По време на интерактивния семинар роди-
телите имаха възможност:
•    да се запознаят с ефектите и рисковете от употребата на алкохол;
•    да научат повече за начина, по който алкохолът влияе на •    да научат повече за начина, по който алкохолът влияе на 
човешкия мозък и на неговите функции;
•    да участват в дискусии;
•    да получат насоки как да разговарят с децата си за алкохола;
•    да разберат как биха могли да подкрепят децата си в избора им 
да не пият;
•    да обсъдят помежду си и с водещите различни стратегии за 
превенция на употребата на алкохол от децата им;превенция на употребата на алкохол от децата им;
•    да разберат какво могат да направят, ако детето им вече пие;
•    да задават всички въпроси, които ги вълнуват;

Статистика на посещаемостта на секция “Превенция на употребата
на алкохол” в уебсайта на Националната информационна линия:
- Октомври - 489 посещения общо, от тях 431 уникални;
- Ноември - 266 посещения общо, от тях 216 са на нови посетители;
- Декември (до 22-ри) - 191 посещения общо, от тях 159 са уникални.- Декември (до 22-ри) - 191 посещения общо, от тях 159 са уникални.

Общ брой посещения за периода: 946, от които 806 са на уникални
посетители.



В рубриката АКТУАЛНО:

Информационната линия за наркотиците и
алкохола в партньорство с Американския 
институт за злоупотреба с наркотиците 
NIDA-http://drugfactsweek.drugabuse.gov/
index.php) взе участие в 5-тия годишен чат
ден “Факти за наркотиците" на 01.11.2011г. 
Консултанти на събитието бяха водещи учени в сферата на зависи - Консултанти на събитието бяха водещи учени в сферата на зависи - 
мостите от NIDA и Федералната агенция за изследвания на злоупотре-
бата с наркотиците и зависимостите. Целта на чат деня е да осигури 
възможност на учениците и учителите да задават въпросите си към 
експерти в областта. Благодарим на всички, които ни изпратиха своите
въпроси! 
Всички въпроси бяха преведени и предоставени на експертите,
които участват в чат деня на 01.11.2011. Текстовете на въпросите и които участват в чат деня на 01.11.2011. Текстовете на въпросите и 
отговорите вече са качени на сайта на NIDA. В началото на януари 
всички изпратени ни въпроси и отговори ще бъдат качени на страница-
та на Информационната линия във фейсбук и във форума към сайта.

Вечерни групи за взаимопомощ при проблемна употреба 
на психоактивни вещества 

От 22-ри ноември Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидар-
ност” стартира провеждането на групи за взаимопомощ при проблемна
употреба на психоактивни вещества. Групите са предназначени за хора
на възраст между 18 и 55 години, с проблемна употреба или злоупотре-
ба с психоактивни вещества и невъзможност за участие в дневна или 
затворена програма. Това, което предлагаме е :
•    Подкрепа  при проблемна употреба и злоупотреба с психоактивни •    Подкрепа  при проблемна употреба и злоупотреба с психоактивни 
вещества;
•    Подкрепа и консултиране за решаване и преодоляване на семейни 
и професионални проблеми и справяне със социалната изолация;
•    Възможност за взаимопомощ от хора със сходни проблеми;
•    Защитена среда за себеизразяване;
•    Подпомагане в моменти на криза;
•    Предоставяне на възможност за научаване на алтернативи за •    Предоставяне на възможност за научаване на алтернативи за 
справяне в трудни ситуации без психоактивни вещества и промяна на 
поведенческите модели;
•    Работа насочена към редуциране и спиране на употребата.  

НАУЧЕТЕ ФАКТИТЕ ЗА 
НАРКОТИЧНИТЕ  ВЕЩЕСТВА!
НАПИШЕТЕ СВОЯТА ИСТОРИЯ!



От септември Информационна-
та линия има свой официален
клуб в новата българска онлайн
социална мрежа - Webclub.bg. 
Може да се включите в клуба на
следния адрес:
http://clubs.webcluhttp://clubs.webclub.bg/drugsinfo.

През новата година предстои обединение на Националната
телефонна линията към консултативния център на Нацио-
налния център по наркомании - 0800 133 22 и Информа - 
ционната линия за наркотиците и алкохола с единен номер.
Основната цел на консултативната линия е да подобри до-
стъпа на хора със зависимост и техните близки от цялата 
страна до информация, консултиране и насочване към програми за ле-страна до информация, консултиране и насочване към програми за ле-
чение и психосоциална рехабилитация. 

Предстоящи обучения:през новата година ще  
продължи интерактивната модулна програма за 
студенти с тематика „Зависимости и специфика
на работа с тях”.
Програмата е предназначена за всички онези, ко-
ито са се уморили да трупат само и единствено 

теоретични познания и имат нужда нагледно и практично да упражнят 
наученото, както и тези, които се интересуват от тази тематика и биха 
искали да надградят своите знания или имат въпроси, свързани с нея.
Все по-малък е броят на хората, желаещи да специализират и да се 
развиват в тази област, така, че ако сте сред това малцинство, то ние 
в „Солидарност” сме готови да ви подадем ръка и да споделим с вас 
опита и знанията си, така че да да ви бъдат полезни и един ден вие са-опита и знанията си, така че да да ви бъдат полезни и един ден вие са-
мите да продължите инициативата.Това, което ви предлагаме е от „А 
до Я” в сферата на зависимостите – зависимост, вещества, зависимият 
и неговото семейство, особености и специфика на работата със зависи-
ми и техните семейства, различните психосоциални модели за работа 
със зависими, модел на работа в ТО. Обучаващият екип има практичес-
ки опит, събран от 8 години работа със зависими и теоретична 
квалификация от обучения в България и Европа.квалификация от обучения в България и Европа.

В рубриката АКТУАЛНО



От септември Информационна-
та линия има свой официален
клуб в новата българска онлайн
социална мрежа - Webclub.bg. 
Може да се включите в клуба на
следния адрес:
http://clubs.webcluhttp://clubs.webclub.bg/drugsinfo.

През новата година предстои обединение на националната
телефонна линията към консултативния център на Нацио-
налния център по наркомании - 0800 133 22 и Информа - 
ционната линия за наркотиците и алкохола с единен номер.
Основната цел на консултативната линия е да подобри до-
стъпа на хора със зависимост и техните близки от цялата стра-
на до информация, консултиране и насочване към програми за лечениена до информация, консултиране и насочване към програми за лечение
и психосоциална рехабилитация. 

Предстоящи обучения:през новата година ще  
ще продължи интерактивната модулна програма 
за студенти с тематика „Зависимости и специфика
на работа с тях”.
Програмата е предназначена за всички онези, ко-
ито са се уморили да трупат само и единствено 

теоретични познания и имат нужда нагледно и практично да упражнят 
наученото, както и тези, които се интересуват от тази тематика и биха 
искали да надградят своите знания или имат въпроси, свързани с нея.
Все по-малък е броят на хората, желаещи да специализират и да се 
развиват в тази област, така, че ако сте сред това малцинство, то ние 
в „Солидарност” сме готови да ви подадем ръка и да споделим с вас 
опита и знанията си, така че да да ви бъдат полезни и един ден вие са-опита и знанията си, така че да да ви бъдат полезни и един ден вие са-
мите да продължите инициативата.Това, което ви предлагаме е от „А 
до Я” в сферата на зависимостите – зависимост, вещества, зависимият 
и неговото семейство, особености и специфика на работата със зависи-
ми и техните семейства, различните психосоциални модели за работа 
със зависими, модел на работа в ТО. Обучаващият екип има практичес-
ки опит, събран от 8 години работа със зависими и теоретична 
квалификация от обучения в България и Европа.квалификация от обучения в България и Европа.

В рубриката АКТУАЛНО



НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА ЛИНИЯ : 0888991866


