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Методологическа информация

 Проучването е проведено през септември 
и октомври 2010 г.

 Анкетирани са 424 младежи на възраст 
12-29 години

 Места на анкетиране – София (интернет 
клуб, училище, улица), Варна (училище) и 
по e-mail



Колко часа средно на седмица 
прекарвате в Интернет?
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Не съществува закономерност между възрастта и това колко часа прекарват в Интернет



Колко често ползвате Интернет?

79,5 %

13,2 %
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5,2 %
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Ползвам Интернет по изключение (само когато ми се налага)
Няколко пъти в месеца
Няколко пъти в седмицата
Всеки ден или почти всеки ден

88.0 % от момчетата и 76.5 % от момичетата го ползват всеки ден или почти всеки ден



Къде обикновено ползвате Интернет?
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В Интернет най-често: 
(в %)

Играя онлайн игри 30.0

Свалям си музика, филми, игри и програми 78.3

Търся информация, която не е свързана с училище 49.5

Търся информация, свързана с училище 47.9

Обучение по Интернет (курсове, регистрация за изпити и др.)   7.3

Ползвам електронна поща (e-mail) 35.1

Общувам с други хора онлайн (чат, форуми и др.) 80.7

Сърфирам 21.2

Пазарувам   9.0

Друго 10.6



Ползвате ли Интернет като средство за 
информация по здравни въпроси?

76.1 % от момчетата и 85.5 % от момичетата го ползват като средство
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Посещавате ли съзнателно сайтове с 
информация за наркотични вещества?

31.5 % от момчетата и 24.4 % от момичетата посещават такива сайтове
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Предимно какво търсите в тези сайтове?  
  ( в %)

Обща информация – от любопитство 29.7

Информация за това как да се предпазим от употреба на 
наркотични вещества

 5.7

Информация за това как може да си купим или приготвим
наркотични вещества

 2.1

Информация за това как човек може да намери лечение във
връзка с употреба на наркотични вещества

 1.2

Информация за това как човек може да намери друга помощ
във връзка с употреба на наркотични вещества

 1.9

Друго  9.4

55.0 % от анкетираните не са отговорили на този въпрос



Случвало ли ви се е през последната година в 
Интернет някой да ви е предлагал някакъв наркотик?

4,0%
3,5%

12,7%
6,1%

81,8%
85,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

да, често

да, но рядко

не

Познати Непознати

На близо 1/5 са предалагани в Интернет НВ през последната година



При работа в Интернет колко често Ви се е случвало 
да попадате на информация за разпространение на 
наркотици и възможност за достъп?
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Около 1/5 са попадали в Интернет на информация за наркотични вещества 



Обикновено с кого обсъждате информацията за 
наркотиците, която сте получили през Интернет?
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Ако имате нужда от консултация и/или информация за 
наркотиците, коя форма на комуникация бихте предпочели?

Интернет страница 32.5

Горещ телефон   5.2

Анонимен чат със специалист   8.5

Чат   3.1

Е-mail   2.6

Форум   9.7

Личен контакт със специалист в лечебно заведение 19.8

Личен контакт със специалист, но не в лечебно заведение 12.3

Ще се посъветвам с приятел или близък 28.8

Друго   6.1

(в %)



Ако се консултирате със специалист онлайн, склонни ли 
сте да споделяте и разкривате повече информация за себе 
си, необходима за намиране на решение на проблема Ви?

20,00%

46,20%

30,90%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Да Зависи, не мога да преценя Не

23.9 % от момчетата и 19.7 % от момичетата са склонни да споделят



Каква част от информацията, която намирате в Интернет 
относно психоактивни вещества е достоверна и надеждна?

2,8%

29,0%

9,0%

2,6%

25,9%

26,9%

0% 10% 20% 30%

Не съм намирал
информация относно ПАВ

Не мога да преценя

Нищо или почти нищо не
е достоверно

По-голямата част не е
достоверна

По-голямата част е
достоверна

Всичко е достоверно

8.7 % от момчетата и 1.3 % от момичетата – всичко е достоверно



Имате ли собствени критерии за оценка дали дадена 
информация в Интернет е достоверна или не?

31,8%

64,4%
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Не

25.0 % от момчетата и 30.7 % от момичетата имат собствени критерии
(сравняват различни източници, сайтове; зависи от сайтовете и кой 
предоставя информацията – жизнен и професионален опит, квалификация)



Ако имате нужда и възможност, бихте ли се консултирали със 
специалист в областта на зависимостите към наркотици в чат?
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По-скоро не

По-скоро да

Категорично да

15.2 % от момчетата и 9.1 % от момичетата категорично биха се консултирали



Знаете ли за съществуването на сайта на 
Информационната линия за наркотиците и алкохола 
(www.drugsinfo-bg.org)? 
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съществуването на
този сайт
Знам за него, но още
не съм го
посещавал(а)
Знам и вече съм го
посещавал(а) в
Интернет

http://www.drugsinfo-bg.org/


Знаете ли за съществуването на сайта на 
Информационната линия за наркотиците и алкохола 
(www.drugsinfo-bg.org)? (по пол)
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Не съм чувал(а) за
съществуването на
този сайт
Знам за него, но още
не съм го
посещавал(а)
Знам и вече съм го
посещавал(а) в
Интернет

http://www.drugsinfo-bg.org/


Знаете ли за съществуването на сайта на 
Информационната линия за наркотиците и алкохола 
(www.drugsinfo-bg.org)? (по възраст)
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Не съм чувал(а) за съществуването на този сайт
Знам за него, но още не съм го посещавал(а)
Знам и вече съм го посещавал(а) в Интернет

http://www.drugsinfo-bg.org/


Знаете ли за съществуването на сайта на 
Информационната линия за наркотиците и алкохола 
(www.drugsinfo-bg.org)? (по образование)

0,0% 33,3%
66,7%

14,3% 42,9%
42,9%

6,3% 34,0%
58,2%

11,9%
10,2%

76,3%
17,3%
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63,5%

0,0%
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70,0%

Нез. начално
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Не съм чувал(а) за съществуването на този сайт
Знам за него, но още не съм го посещавал(а)
Знам и вече съм го посещавал(а) в Интернет

17.3 % от младежите с висше образование знаят за сайта и са го посещавали

http://www.drugsinfo-bg.org/


Знаете ли за съществуването на сайта на 
Информационната линия за наркотиците и алкохола 
(www.drugsinfo-bg.org)? (по основно занятие)

5,6% 36,5%
55,8%

19,0%23,8%
57,1%

12,2% 20,0%
67,8%

4,2% 16,7%
79,2%

10,3% 28,2%
59,0%

Само уча

Само работя

Уча и работя

Нито уча, нито работя

Друго

Не съм чувал(а) за съществуването на този сайт
Знам за него, но още не съм го посещавал(а)
Знам и вече съм го посещавал(а) в Интернет

19.0 % от младежите, които само работят знаят за сайта и са го посещавали

http://www.drugsinfo-bg.org/


Знаете ли за съществуването на сайта на Информационната 
линия за наркотиците и алкохола (www.drugsinfo-bg.org)? (по 
място на събиране на информация)

2,0% 10,0%
78,0%

12,6%
55,5%

28,6%
20,7%

10,3%
69,0%

3,1% 19,2%
76,7%

21,2%
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София И Клуб

София училище

София улица

Варна училище

E-mails

Не съм чувал(а) за съществуването на този сайт
Знам за него, но още не съм го посещавал(а)
Знам и вече съм го посещавал(а) в Интернет

21.2 % от младежите, анкетирани по e-mail знаят за сайта и са го посещавали

http://www.drugsinfo-bg.org/


Каква информация за консултантите е 
важно да получите?
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Професионална
квалификация



Профил на посетителите на сайта на Информационната 
линия за наркотиците и алкохола (www.drugsinfo-bg.org)
 Активните потребители на Интернет – 42.9 % прекарват над 20 

часа в него, а 91,4 % го използват всеки ден или почти всеки ден; 
82.9 % - за общуване с други хора онлайн (в чат, форуми)

 Интересуващите се по здравни въпроси – 31.4 % често се 
интересуват (при общо 21.7 %), а 14.3 % - от информация за 
наркотичните вещества (при общо 4.0 %): как човек да се 
предпази от употреба на НВ (11.4 %); как да си купи и приготви 
НВ (8.6 %); как да намери лечение (8.6 %) или друга помощ (14.3 
%) във връзка с употреба на НВ (при общо 1.2 – 5.7 %)

 Нуждаещите се от консултация и/или информация за 
наркотиците – чрез горещ телефон (11.4 %), анонимен чат със 
специалист (14.3 %), е-mail (17.1 %), форум (14.3 %), личен 
контакт със специалист, но не в лечебно заведение (20.0 %)

 Повече от половината (51.4 %) имат критерии за оценка дали 
дадена информация в Интернет е достоверна и надеждна (при 
общо 31.8 %) 

http://www.drugsinfo-bg.org/


Благодаря за вниманието!

(02) 832 61 37
office@nfp-drugs.bg, sasho27@abv.bg

www.nfp-drugs.bg
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