
Годишен отчет на 
дейностите на НИЛНА за 

2014 г.



Поддържане на сайта www.drugsinfo-bg.org

� Две нови статии в секция „Азбука на наркотиците“: Зопиклон и 
Синтетични катинони.

� Създаване на менюта „Конкурси“ и „Проекти“.

� Регулярно публикуване на новини в секция „Актуално“ и на 
материали в секция „Публикации“.

� Фирмата „Прокомп Експрес“ извърши безвъзмездно голям обем 
работа по техническата поддръжка на сайта.



Статистика на сайта I

� Посещения на сайта през 2014 г.: 98 355.

� Брой отделни посетители: 78 407.

� Среден брой посетени страници: 2,55.

� Средно време, прекарано в сайта: 3 мин. и 9 сек.



Статистика на сайта III

Най-посещавани страници:

� Азбука на наркотиците – над 22 000 пъти.

� Амфетамини и метамфетамини – близо 19 000 
пъти.

� Кокаин – близо 18 000 пъти.

� Канабис – над 15 000 пъти.

� Начална страница – близо 10 000 пъти.

� Хероин – близо 10 000 пъти.

� Магически гъби – над 9 000 пъти. 

� Общо за наркотиците – близо 8 000 пъти.

� Често задавани въпроси – над 8 000 пъти.

� Екстази – близо 7 000 пъти.

Посещения от 153 държави:

� 1. България – 81 105.

� 2. САЩ – 5 723.

� 3. Великобритания – 1 490.

� 4. Германия – 1 120.

� 5. Холандия – 1 017.

� 6. Канада – 708.

� 7. Испания – 500.

� 8. Гърция – 414.

� 9. Белгия – 349.

� 10. Австралия – 325.



Нови рекламни материали

НИЛНА

� Отпечатване на 2000 бр. 
дипляни.

Проект DPIP

� 3000 флаера.

� 2000 визитни картички.

� 200 значки.

� 9 размера интернет банер.



Събития

� Събитие по повод 26-ти юни – Световен ден за борба със 
злоупотребата и незаконния трафик на наркотици.

� Участие в Кампания за превенция употребата на алкохол от лица 
под 18 години „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат”, 
организирана от Съюза на пивоварите в България.



PR

� Едно интервю и 10 статии за интернет портала Puls.bg.

� Статия за в-к „Доктор“ относно веществата GHB и GBL.

� Разпространение на материали по време на събитието по повод 
26 юни.

� Предоставяне на материали на МКБППМН Мадан за 
разпространение в 7 училища.



Социални медии I

� Facebook: Промяна на името на страницата; Изготвяне и 
прилагане на стратегия за управлението на страницата.

� Google + страницата е създадена през юни 2014 г.

� YouTube каналът е обновен през 2014 г. и в него са публикувани 
няколко филмчета.

� Twitter акаунтът, създаден през 2013 г., се използва за връзка с 
други организации и като ресурс за новини.

� Идеята за блог бе развита през 2014 г. и бе изработена стратегия 
за неговото управление.

� В Wikipedia бе публикувана статия за НИЛНА.



Инициативи

� Конкурс за довършване на комикс „Свят на сенките“.

В конкурса взеха участие 23 деца. Бе излъчен победител само в 
категорията „Есе“, който бе награден с фотоапарат.

� В началото на 2014 г. приключи инициативата „Интервю с 
известни личности“ с интервюто на Миряна Захариева, онлайн 
PR.



Модулни обучения

� През първата половина на 2014 г. отново бе проведено обучение 
на 15 паралелки от 5-ти, 6-ти и 7-ми клас в 119 СОУ.

� През октомври започна обучение на още 15 паралелки от същите 
класове в 119 СОУ, което ще продължи до края на февруари 2015 
г.



Проекти I

“Drug prevention and education among young people through 
social networking”

Проектът приключи на 7.12.2014 г. със създаването на 3 продукта: 
Facebook страница, уебсайт и приложение за смартфон 
PartyFriends. През годината бяха проведени и 2 работни срещи в 
Прага и Утрехт.



Проекти II

“Drug Helplines, Online and Interactive”

През 2014 г. по проекта бяха осъществени две срещи – в Осло и в 
София. През май 2015 г. проектът ще приключи със среща в 
Брюксел. Като финални продукти от проекта се изготвят насоки за 
съставяне на стратегия за поддържане на социална мрежа, образец 
за съставяне на протокол и календар за задачи - образец. Тези 
продукти са съобразени с дейността на информационните линии за 
наркотиците и са предназначени да улеснят и подобрят работата 
им.



Активност на НИЛНА – статистика I
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Активност на НИЛНА – статистика II
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Активност на НИЛНА – статистика III
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Активност на НИЛНА – статистика IV
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Активност на НИЛНА – статистика V
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Основно вещество

Алкохол Канабис Антидепресанти Амфетамини

Кокаин Хероин Екстази Транквиланти

Друг Кофеин Магически гъби Халюциногени

Никотин Хазарт Хран. разстройство Не е свързано с наркотик

Метадон Неизвестен Метамфетамини


