
Годишен отчет 
на дейностите 
на НИЛНА за 

2013 г.2013 г.



› Актуализиране на страниците 
Начална, „Законът и наркотиците”, 
„Партньори”, „Връзки”, 
„Информационни материали”, 
„Публикации”, „Чат-служба”.

Поддържане на сайта 
www.drugsinfo-bg.org I

„Публикации”, „Чат-служба”.

› Една нова статия в “Азбука на 
наркотиците” за синтетичните 
канабиноиди.



�Актуализиране на информацията в секция 
„Къде да потърсим помощ”:

�Превенция и информация.

�Болници и детоксификация.

�Поддържащи и субституиращи програми.

Поддържане на сайта 
www.drugsinfo-bg.org II

�Поддържащи и субституиращи програми.

�Терапевтични общности.

�Други организации.

�Специалисти.

�Регулярно публикуване на новини в секция 
„Актуално”.



�Посещения на сайта през 2013 г.: 

86 394.

�Брой отделни посетители: 68 269.

Статистика на сайта I

�Брой отделни посетители: 68 269.

�Среден брой посетени страници: 
2,62. 

�Средно време, прекарано в сайта: 3 
мин. и 4 сек. 



Държави:

1. България – 74 302 
посещения.

2. САЩ – 3083.

3. Великобритания – 1067.

4. Германия – 894.

Страници:

1. Азбука на наркотиците

2. Канабис

3. Амфетамини и 
метамфетамини

4. Кокаин

Статистика на сайта III

4. Германия – 894.

5. Холандия – 587.

6. Канада – 449.

7. Испания – 443.

8. Гърция – 394.

9. Италия – 332.

10. Белгия – 295. 

4. Кокаин

5. Начална

6. Хероин

7. Магически гъби

8. Често задавани въпроси

9. Къде да потърсим помощ

10. Сънотворни и 
транквиланти



› Изработване и отпечатване на 500 
бр. дипляни на НИЛНА с нова визия и 
актуализирано съдържание.

Нови рекламни материали



› Фамилатлон

› 10 години Програма “Солидарност” –
пресконференция, обяд и работни 
ателиета

Събития



› 3 участия в TV предавания.

› 1 публикация в печатна медия.

› Публикации на интернет-банер в 10 
сайта.

PR

сайта.

› Разпространение на материали на 
НИЛНА по време на 4 събития.



› Участие в Кампанията за превенция 
употребата на алкохол от лица под 18 
години „Спортът е по-добрият начин децата 
да пораснат” на Съюз на пивоварите в 
България.

› Подготовка на инициативата “Ти не си сам”-

Инициативи I

› Подготовка на инициативата “Ти не си сам”-
конкурс за 
довършване на 
комикс.



› Чат-седмица “От А до Я за наркотиците” –
02-06 декември 2013 г.

› Интервюта:

• с професионалисти;

Инициативи II

• с известни личности.



› 119 СОУ – работено е с 8 паралелки 
от V-ти, VI-ти и VII-ми клас. Сключен е 
договор за още 15 паралелки за 
началото на 2014 г.

› ЧСОУ “Ерих Кестнер” – работено е с 

Модулни обучения

› ЧСОУ “Ерих Кестнер” – работено е с 
VIII-ми клас.



› „Drug prevention and education among 
young people through social networking”-
участват 5 държави: Холандия, Естония, 
Чехия, Португалия и България. 
Продължителност: 18 месеца. 
Финансиране от Европейската комисия. 

Проекти I

Финансиране от Европейската комисия. 
Цел: превенция на употребата на ПАВ от 
младите хора по време на нощния живот 
посредством създаването на дигитален 
инструмент (приложение за смартфон и 
уебсайт).



› “Drug Helplines, online and interactive” – участват 
Ирландия (2 организации), Норвегия (2 
организации), Холандия, Белгия, Кипър и 
България. Продължителност: 24 месеца. 
Финансиране от Програма “Обучение през 
целия живот”, Подпрограма “Леонардо да 
Винчи”-Партньорства. Цел: обмяна на опит чрез 

Проекти II

целия живот”, Подпрограма “Леонардо да 
Винчи”-Партньорства. Цел: обмяна на опит чрез 
мобилности и създаване на добри практики в 
използването на социалните мрежи от 
Информационните линии за наркотиците.



Активност на НИЛНА –
статистика I



Активност на НИЛНА –
статистика II



Активност на НИЛНА –
статистика III



Активност на НИЛНА –
статистика IV



Активност на НИЛНА –
статистика V



Активност на НИЛНА –
статистика VI


