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ВЪВЕДЕНИЕ 
Младите хора са най-рисковата популация за употреба на психоактивни 
субстанции. Данните за България показват, че възрастта, когато започва 
употребата на дроги, намалява през последните години. Това се отнася за 
всички видове дроги - законни (разрешени от закона) и незаконни 
(неразрешени от закона). В този аспект, обучението на младите хора по 
теми свързани с психоактивните вещества и вредите свързани с тяхната 
употреба се явяват един от необходимите инструменти на различните 
превантивни дейности и програми. С тази цел тук са пред-ставени примерни 
модули за въвеждащо обучение относно младите хора и психоактивните 
вещества. Упражненията са разработени за всеки, който желае да проведе 
въвеждащо обучение за психоактивните веще-ства сред определена целева 
група. Упражненията са разделени на два модула:
•Обща информация за психоактивните вещества;
•Вреди свързани с употребата на психоактивни вещества.
Към упражненията са приложени и презентации, които са помощно средство 
за провеждане на тези въвеждащи обучения. Презентацията „Информация 
за психоактивните вещества” може да се използва, когато целева група на 
обучението са млади хора или от експерти, чиято целева група са 
подрастващи и млади хора.
Модулите могат да бъдат съкратени според времето, с  което разполага 
този, който провежда обучението. По време на обучението могат да бъдат 
използвани различни помощни средства - брошури, листовки и др.



 



• Дейност: Истински и лъжливи твърдения относно дрогите - 30 минути
• Лекция за психоактивните вещества (ПАВ) - 30 минути

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЪПРОСИ И КОМЕНТАРИ) (10 МИНУТИ)

ОЦЕНЯВАНЕ (10 МИНУТИ)

В СЕСИЯ 1 ЩЕ СЕ РАЗГЛЕДАТ СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ И ТЕМИ: 

• Какво е психоактивно вещество?
• Ефекти от употребата на психоактивни вещества?
• Различните видове дроги? 
• Как се употребяват дрогите? 
• Кои са характеристиките на зависимостта от дроги?
• Истински и лъжливи твърдения и митове относно дрогите? 

РАЗЧУПВАНЕ НА ЛЕДА 

Времетраене: 20 мин.

Времетраене: 20 мин.

СЕСИЯ 1: ПРЕГЛЕД НА ПСИХОАКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 60 МИНУТИ

ЗАДАЧИ: 

ОСНОВЕН МОДУЛ: 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПСИХОАКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА 

СЕСИЯ 1 ПРЕГЛЕД НА ПСИХОАКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА (60 МИНУТИ)

Преди започване Времетраене: 20 мин. На тази сесия изберете един от 
вариантите за „разчупване на леда”, които са предложени в уводната 
част.  Това може да бъде някакво просто упражнение или игра.

•Да предостави на участниците обща информация относно психоактивните
    вещества
•Да предизвика и коригира погрешните вярвания и разбирания относно 
употребата на ПАВ.



ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Тази сесия ще повиши разбирането и познанията на участниците относно
различните видове дроги и техните ефекти. 

ДЕЙНОСТИ:

•Дейност: Истински и лъжливи твърдения относно дрогите – 30 минути
•Лекция за психоактивните вещества – 30 минути

ДЕЙНОСТ: ИСТИНСКИ И ЛЪЖЛИВИ ТВЪРДЕНИЯ ОТНОСНО ПСИХO-
АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

30 МИНУТИ

Power Point: Сесия 1 (Слайд 3)

Необходими материали:
Флипчарт, маркери, малка кутия, лъжливи и истински твърдения написани на
малки карти, ключов отговор за водещия (Вижте приложение 1).

MEТОД:

Разделете участниците на две групи, които да са разположени една срещу дру-   
га. Поставете картите с твърденията в кутия, която да бъде разположена меж- 
между двете групи. 

Кажете на участниците, че всяка група ще използва една карта с истински
или лъжливи твърдения. Групата, която е на ред може да дискутира твърдения
за една или две минути.
Всяка група, която отговори вярно ще получи пет точки. Групата, която даде
грешен отговор няма да получи никакви точки. Ако някоя от групите изпол- 
зва карта с твърдение, но не иска да отговори, другата група ще получи 10  
 точки. Ако нито една от групите не даде верен отговор, водещият трябва да   
 покаже верните отговори. По време на играта записвайте резултатите на     
 флипчарт. Попитайте всяка от групите защо е посочила точно този отговор.

След играта дискутирайте с групата следните теми: 

Лекция за психоактивните вещества

30 минути

Power Point:   Сесия      1 (слайдове 4-25)

По време на лекцията използвайте основно интерактивни методи чрез
задаване на въпроси, напр. започнете лекцията с въпрос към участни- 
ците - да назоват която и да е дрога, за която се сещат, като запишете от- 
говорите на флипчарт. 

КАКВО Е ПСИХОАКТИВНА СУБСТАНЦИЯ?

Световната Здравна Организация предлага следната дефиниция за психоак-
тивно вещество: 
«… всяка субстанция, която след употреба повлиява познавателни процеси и 
поведението на човек - неговите възприятия, емоции и моторни фукции и има 
способността да създава зависимост”.  
СЗО, 1993, стр.8). 

•Научиха ли нещо ново - ако да, какво е то.
•Нещо изненадващо, което са разбрали и научили.
•Какъв вид дроги най-често използват младите хора



ЗАЩО ХОРАТА УПОТРЕБЯВАТ ДРОГИ?

Помолете участниците да обсъдят накратко различните причини, поради 
които хората започват да употребяват дроги и напишете отговорите на 
флипчарт.

Употребата на дроги се среща във всички общества и култури от най-древни
времена. Например, още шумерите (около 5000 г.пр.Хр.) са знаели за ефек- 
тите от употребата на опиум. 
Хората започват да употребяват дроги поради различни причини: 

Как се употребяват дрогите?

ЕФЕКТИ ОТ УПОТРЕБАТА

Употребата може да бъде: 

ЗАВИСИМОСТ ОТ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Синдрома на зависимост от психоактивни вещества включва следните 
симптоми (спред МКБ-10) 

АБСТИНЕНЦИЯ

•За забавление;
•За справяне с някои негативни емоции и сътояния - тъга, тревожност, депресия 
и др.;
•С прагматична цел - за справяне с умората, безсънието, повишаване на рабо- 
тоспособността;

•Перорално (през устата)
•Чрез пушене
•Чрез смъркане
•Чрез инжектиране

Ефектите от употребата на опреде- 
лено психоактивно вещество зави-
си от различни причини:

•Вид на психоактивното вещество,
което се употребява;
•Количество на употребяваната  
дрога;
•Личностни характеристики, като:  
пол, тегло, моментно психологичес- 
ко състояние;
•Мястото, където се извършва 
употребата;

•Предишен опит със субстанцията;
•Начин на употреба (пушене, смъркане, др.).

•Експериментална - когато дрогите се употребяват само за кратък период от време, 
основно поради любопитство; Социална и/или рекреационна употреба - по 
различни социални поводи и в различни социални ситуации.

•Силно желание или чувство на вътрешна принуда да се приемат психоактивни 
вещества.
•Нарушена способност за контрол върху приема на психоактивното вещество по 
отношение начало, край или ниво на употреба.
•Приемане на психоактивно вещество с цел облекчаване на абстинентни симптоми и 
със знанието, че това помага.
•Физиологично състояние на абстиненция.
•Данни за повишен толеранс, като нужда от по-високи дози за постигане на ефект, 
който първично се е постигал с по-ниски дози. Типични примери за това могат да се 
открият при алкохолно или опиатно зависими лица, които употребяват дневни дози, 
достатъчни да увредят или убият непривикнали лица.
•Продължаваща употреба въпреки неблагоприятните последствия от това.

•Когато един индивид употребява дроги редовно и за продължителен период от време, 
то мозъка и тялото му се нуждаят от „пренастройване” и адаптиране към новите условия 
(неупотреба на ПАВ) при внезапно спиране на употребата.
•В зависимост от вида психоактивна субстанция и периода от време, през който е било 
употребявано веществото, това може да доведе до повече или по-малко изразени 
физически и психически симптоми на абстиненция.



РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПАВ И ТЕХНИТЕ ЕФЕКТИ 

АЛКОХОЛ

на алкохол е тогава, когато мъжете започват да консумират за продължителен
период от време, редовно по 40 гр. чист алкохол на ден (равнява се на един 
литър бира), а жените 20 грама чист алкохол дневно (равнява се на половин  
литър бира).

ТЮТЮН

 
 
 
 

КАНАБИС

 

 

 

 

AМФЕТАМИНИ И МЕТАМФЕТАМИНИ

 

 

 

 

 

• За справяне с тези симптоми често е необходима лекарска помощ.
• Например, абстинентните симптоми при хероин могат да включително 
тремор, потене, гадене, мускулни болки и силно желание да се консумира 
субстанцията.
• Абстинентните симптоми при амфетамини вкл. умора, раздразнителност, 
силно променливо настроение и в редки случаи психози.

Преди да представите информация за всяка психоактивна субстан-ция, 
попитайте участниците какво знаят за всеки вид от по-долу из-броените 
видове дроги. Ако искате да използвате снимки на различни дроги 
използвайте такива от сайта на EMCDDA http://www.Emcdda. europa.eu/-
publications/drug-profiles).

•Алкохолът е най-широко и най-често употребяваната легална дрога по 
целия свят.
•Алкохолът стимулира метаболизма на допамин, а хроничната употреба 
води до увеличаване на броя на допаминовите рецептори.
•При здрави хора малките количества алкохол стимулират апетита, 
намаляват риска от камъни в жлъчката и сърдечни инциденти.
•В зависимост от концентрацията на алкохол в кръвта, употребата на

алкохол забавя говора моторни- 
те реакции, а в много високи до- 
зи може да причини делириум 
тременс (delirium tremens).
• Хроничната злоупотреба и 
зависимостта от алкохол води до 
стомашни язви, хронични гастри-
ти и цироза на черния дроб.
•Алкохолът оказва влияние 
върху метаболизма на витамини-
те, като нарушава тяхната абсор-
бация. Сред най-засегнатите са 
витамините В1, В6, D, E.
•Според СЗО, критичната 
граница при употребата

• Тютюнът е една от най-широко употребяваните дроги по света;
•Употребява се чрез пушене или дъвчене;
•Намалява апетита;
•Пушенето причинява сериозни сърдечно-съдови и респираторни заболя- 
вания, а прекомерното пушене може да причини рак на белите дробове или 
инфаркт.

•Канабисът е третата най-разпространена дрога в страните от западния 
свят (след алкохола и тютюна);
•Употребява се чрез пушене или под формата на чай, може да се добавя и 
в храната;
•Марихуаната е един от продуктите на канабиса (cannabis cativa) и 
представлява смес от изсушени и нарязани стебла и листа.  Хашишът се 
получава от смолата на канабиса. Разновидностите на канабиса се различа-
ват по съдържанието на активното вещество тетрахидроканабинол (THC), на 
което се дължат психоактивните свойства на дрогата. Хашишът е с много 
по-висока концентрация на THC oт марихуаната.
•Възможните ефекти от употребата са: ускорен пулс, повишено кръвно 
налягане, безпокойство, а негативните симптоми могат да включ-ват: пара-
ноидни мисли, нарушена координация.

•Стимуланти на централната нервна система (ЦНС), които често са 
назовавани и като амфетки, спийд и др.;
•Най-често се употребяват под формата на таблетки или се пушат, смър-
кат, а в някои случаи и инжектират;
•Симптомите при употреба могат да включват: повишено кръвно налягане и 
ускорен пулс, прилив на енергия и издръжливост и др.;
•Неблагоприятните ефекти могат бъдат: безсъние, гадене и повръщане, 
депресия и безпокойство;
•Спадат към така наречените синтетични дроги - добиват се по химичен път.



БЕНЗОДИАЗЕПИНИ

ХЕРОИН И ОПИАТИ

EКСТАЗИ

КОКАИН

ЛСД И ДРУГИ ХАЛЮЦИНОГЕНИ 

•Екстази е стимулант на ЦНС и представлява дериват на амфетамина; 
Ефекти при употреба: прилив на енергия, приповдигнато настроение, загуба 
на апетит, ускорен пулс и повишено кръвно налягане;
•Обикновено се употребява под формата на таблетки или капсули. По-ряд-
ко се употребява чрез смъркане, пушене или инжектиране;
•Неблагоприятните ефекти са сходни с тези при употребата на амфетами-
ни.

•Кокаинът принадлежи към групата стимуланти на ЦНС;
•Употребява се предимно чрез смъркане, по-рядко чрез пушене и инжекти-
ране;
•Ефекти: ускорен пулс, прилив на енергия, еуфория, повишена издръжли-
вост;
•Неблагоприятните ефекти могат да включват: тревожност, нарушено 
качество на съня, депресия, остра психоза;
•Кокаинът е дрога с висок потенциал на зависимост.

•Халюциногените включват различни вещества (натурални и синтетични), 
които притежават обща характеристика - разширяване на сензорните 
възприятия: цветове, звуци, миризми и др.;
•Халюциногените почти винаги се употребяват перорално; Ефектите вкл. 
размиване на представа за време и място, визуални халюцинации и 
synaesthesia/синестезиа (звуците се виждат, цветовете се чуват).
•Неблагоприятни ефекти: замаяност, дезориентация, безпокойство, депре-
сия, параноидни мисли.

•Бензодиазепините спадат към групата на депресантите на ЦНС; Бензодиа-
зепините са легално предписвани ПАВ и се използват за лечение на тревож-
ност, депресия, безсъние;
•Имат успокояващ ефект - от лека сънливост и замаяност до състояние на 
кома, намаляват тревожността и напрежението; Употребя-ват се основно 
перорално и по-рядко чрез инжектиране;
•Продължителната употреба може да доведе до зависимост, а рязкото 
спиране на употребата може да причини тревожност, безпокойство, главо-
болие и гадене, проблеми с концентрацията;Едновременната употреба на 
бензодиазепини с алкохол или хероин може да причини кома или смърт.

Хероинът е силен опиоид, който се добива от опиумен мак; Разтваря се във 
вода и се инжектира; Хероинът се употребява основно чрез инжектиране, 
както и чрез пушене или вдишване; Ефекти: еуфория, забавяне на дишането, 
снижаване на мускулния тонус, намаляване на усещането за болка; Неблаго-
приятни ефекти вкл. апатия, загуба на апетит и тегло, развиване на физиче-
ска и психическа зависимост;От всички ПАВ, хероинът най-често се свързва 
с приемане на свръхдоза и фатален край; Хероиновата зависимост е хронич-
но и рецидивиращо заболяване с много неблагоприятни симптоми при 
внезапно спиране на употребата.



КОМБИНИРАНА УПОТРЕБА НА ДРОГИ ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФАКТИ И МИТОВЕ - ОТГОВОРИ ЗА ВОДЕЩИЯ

Факти и митове Отговори

Не можеш да станеш зависим 
от алкохол, тъй като алкохола 
не е дрога. 

Mит: алкохолът е дрога като всяка друга. 
 Може да се развие психическа и физичес- 

ка зависимост от алкохола.

•Ако един човек употребява повече от една дрога по едно и също време  или 
в определена последователност, това се нарича комбинирана употреба на 
дроги;Незаконните дроги, алкохол, а понякога и тютюн се включват в този 
модел на употреба;
•Според тази дефиниция за почти всички употребяващи дроги лица може да 
се каже, че е характерна комбинираната употреба на дроги, тъй като се 
допуска, че те са употребили алкохол и тютюн по някое време в техния живот.

Не е проблем да се 
употребяват дроги за 
развлечение и удоволствие

Мит: Употребата на дроги поради 
каквато и да е причина може да доведе 
до сериозни проблеми и развиване на 
зависимост.

Човек може да стане зависим от 
никотин при пушене на цигари 

Много хора, които пушат 
марихуана казват, че това е 
първата стъпка към употреба на 
други дроги 

Хората, които стават зависими 
нямат силна воля. 
Чаша силно кафе и студен душ 
са достатъчни да помогнат на 
пиян човек да изтрезнее. 

Наркотиците помагат на човек 
да се справи с проблемите си.

Стероидите трябва да се 
използват само след предписа-
ние. 

Факт: повечето хора, които са пушачи 
са зависими от никотин. 

Факт: Обикновено хората, които са 
зависими от наркотици са започнали с 
употребата на дрога, която е евтина и 
лесно достъпна. Те започват да употре-
бяват тази дрога с усещането, че могат 
да контролират употребата, както при 
марихуаната или цигарите. 
Mит: зависимостта е не само психиче-
ска, но и физическа.
Mит: Човек може да изтрезнее само с 
течение на времето. На черния дроб са 
му необходими 60 минути да абсорби-
ра половин унция чист алкохол.  

Mит: Проблемите не изчезват, а често с 
употребата на дроги стават по-сериозни.
Факт: Стероидите може да причинят 
сериозни здравни проблеми като 
заболявания на черния дроб, на сърцето, 
сексуални дисфункции, агресивно 
поведение. Използването на общи игли и 
спринцовки при употребата на стероиди 
може да доведе до заразяване с ХИВ. 



Човек не може да стане зависим 
от дроги, които са предписани от 
медицинско лице.

Кафето и някои видове чай също 
съдържат стимуланти.
Повечето млади хора употребя-
ват най-често алкохол, отколкото 
някоя друга дрога. 

Зависимостта от алкохол е бо- 
лестно състояние. 

Ако употребяваш дроги без 
инжектиране, то не можеш да 
заразиш друг човек с ХИВ. 
Тинейджърите, които са зависи-
ми от алкохол са рядкост.

Инхалантите са безвредни. 
Всеки, който използва орални 
контрацептиви трябва да внимава 
с предписаните лекарства. 

Mит: Хората, които често вземат меди-
каменти (бензодиазепини) с лекарско 
предписание могат да станат зависими 
от тях.
Факт: Кафето, някои видове чай 
съдържат кофеин, който е стимулант.
Факт: В много от страните алкохола е 
най-често употребяваната дрога сред 
подрастващите и тинейджърите.  В 
страните и обществата, където религи-
озните и културални вярвания са срещу 
употребата на алкохол, то там тютюн 
може да бъде най-често употребяваната 
дрога от младите хора.
Факт: Зависимостта от алкохол 
понякога се разглежда като заболяване 
- например, както диабета или 
епилепсията.
Mит: Употребата на алкохол или други 
дроги може да е причината за отказ от 
използването на кондом при сексуални 
контакти. 
Факт: В някои страни приблизително 30% 
от младите мъже и 20% от младите жени 
консумират алкохол повече от три пъти на 
седмица. Тези млади хора могат и да не са 
зависими от алкохол, но определено се 
намират в риск от развиване на зависи-
мост и настъпване на много други здравни 
и социални проблеми. 

Mит: Употребата на инхаланти може да 
причини сериозни вреди на черния дроб, 
мозъка и др. органи. 
Фaкт: Момичета и жени, които използват 
контрацептиви перорално е необходимо да 
споделят това със своя лекар, ако той им 
предпише антибиотици. Някои лекарства 
правят контрацептивите (които се приемат 
перорално) неефективни, което може да 
доведе до нежелана бременност.  

Пушенето на цигари може да 
бъде вредно за бременните жени, 
но не за бебето в утробата. 

Mит: Пушенето е вредно и за плода в 
утробата.

Алкохолът е сексуален стимулант. Mит: Всъщност алкохола може да 
подтисне сексуалните желания на 
човека. Понякога това причинява 
липса на ерекция, невъзможност за из-
питване на оргазъм. От друга страна 
алкохолът може да е причината човек 
да направи нещо, което не би извър-
шил, ако е трезвен.

Канабис/марихуаната се изпол- 
зва законно за облекчаване на 
болките при някои заболявания 
(рак и др.) 

Факт: В някои страни канабисът се 
използва за облекчаване на болката и 
други състояния при тежко  болни лица. 

Хероинът може да причини 
зависимост, но не и марихуаната. 

Mит: Експертите вярват, че продължителна-
та употреба на канабис/марихуана е 
потенциално опасна и да доведе до намаля-
ване на мотивацията, загуба на паметта, 
увреждане на координацията, проблеми с 
белите дробове, психични проблеми и др.  

Експериментирането с дроги е 
част от растежа и развитието на 
младите хора. 

Mит: Употребата на дроги е в резултат 
на личен избор и няма нищо общо с 
процесите при растежа и развитието на 
младите хора. e 

Употребата на амфетамини 
еднократно не може да причини 
проблеми. 

Mит: Всяка дрога може да 
причини вреди за новите и редовни 
консуматори. Много от това, което се 
продава като амфетамини или 
метамфетамини е комбинация от 
различни вещества и този, който 
консумира този вид дрога никога не 
може да е сигурен какво всъщност 
съдържа това, което употребява. Сместа 
може да бъде и крайно токсична. 



ЛЕКЦИЯ ЗА ВРЕДИТЕ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДРОГИ

30 МИНУТИ

Power Point: Сесия 2 (слайдове 5-10)

По време на лекцията използвайте основно интерактивни методи като 
задавате въпроси: „Някой знае ли какво означава да си болен от  
ХИВ/СПИН? Какво е ХИВ?” 

ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ХИВ/СПИН

ХЕПАТИТИ B И C 

(Данните са взети от EMCDDA, 2008)

ДРУГИ ЗДРАВНИ ЩЕТИ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДРОГИ

СВРЪХДОЗА

ДРУГИ ВРЕДИ

Дроги като алкохола, 
канабиса/марихуаната и екстази 
не представляват проблем за 
младите хора. 
Расте броя на инфектираните с 
ХИВ млади хора, които 
употребяват интравенозно дроги 

Mит: Дрогите може да прекъснат нор- 
малния растеж и развитие на младите хо- 
ра и да доведат до различни проблеми и 
заболявания. 
Факт: Данните сочат, че нивата на ХИВ са 
много високи и продължават да растат 
сред младите  хора, които употребяват 
интравенозно дроги 

В Европа повече от 40% от употребяващите дроги чрез инжектиране са заразени с 
Хепатит С (EMCDDA, 2008); 
Хепатит С се предава по кръвен път - чрез употреба на използвани игли и 
спринцовки; От 50 до 90% от инфектираните развиват хронична инфекция, която 
може да доведе до цироза и рак на черния дроб; Около 5% от заразените лица с 
хепатит В лица развиват хронична форма на заболяването; В Европа над 40% от 
употребяващите чрез инжектиране дроги лица имат история на заболяване от 
Хепатит В; Хепатит В се разпространява по кръвен път или чрез сексуални контакти.
Съществува ваксина срещу Хепатит В.

•След определен инкубационен период заразяването с ХИВ води до СПИН (Синд-
ром на Придобитата Имунна Недостатъчност).
•Предава се по кръвен път и чрез сексуални контакти.
•Употребата на дроги чрез инжектиране е една от основните причини за разпрос-
транението на ХИВ/СПИН.

•Лошата хигиена, както и инжектирането на замърсени субстанции (дроги) 
може да доведе до някои локални инфекции, като абсцес.
•Локалните инфекции като абсцесите са често срещани сред интраве-нозно 
употребяващите дроги лица.

•Данните сочат, че всяка година в Европа има минимум 7000-8000 смъртни 
случаи, свързани с употребата на дроги.
•В 95% от смъртните случаи се наблюдава употреба на хероин.
•Употребата на амфетамини, метаамфетамини, екстази и кокаин също може да 
доведе до заплаха за живота и други сериозни проблеми.

•Слаб успех и/или отпадане от училище;
•Социални проблеми;
•Проблеми с родители и близки;
•Извършване на престъпления;
•Лишаване от свобода.



Психоактивно вещество е:
- всяко вещество, което влияе на нашето 
мислене, чувства и поведение;

-Под психоактивна субстанция се разбират 
всички легални (разрешени от закона) и 
нелегални (неразрешени от закона) дроги;

-Алкохол, тютюн, кофеин и някои медикаменти 
са легални дроги.
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 , които се добиват по химичен 
път- синтетични дроги;

 ice” speed”;
 Продава се под формата на хапчета или бял 

прах и се употребяват чрез гълтане, 



психическа зависимост и висока токсичност.

 При по ниски дози: прилив на енергия, 
повишена смоувереност, разширени зеници, 
ускорено сърцебиене, повишено кръвно 
налягане.

 При по-високи дози: главоболие, замаяност, 
треперене, халюцинации.

 При честа употреба: агресия, отслабване на 
имунната система, тревожност, зависимост, 
халюцинации, безсъние.

 При свръхдоза: сърдечен удар, психози, 
смърт.

 Екстази (Метилендиоксиметамфетамин 
или MDMA) e синтетична дрога, която спада 
към групата на амфетамините. Съдържа 
амфетамини и някои видове халюциногени;

 Разпространява се под формата на таблетки 
или прах. Таблетките могат да са в различен 
цвят;

 Приема се през устата (хапчета), рядко се 
смърка (прах) или инжектира;

 Стимулант на ЦНС.
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ПРОГРАМА ЗА ИНДИКАТИВНА ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА
ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВАСРЕД ДЕЦА В РИСК
 

Дейностите по програмата са изцяло финансирани от Община Варна, през 
бюджета на дирекция „Превенции“ и са безплатни за деца и родители.

АДРЕС И ТЕЛЕФОНИ: 

Превантивно-информационен център  „Младост“ 
Варна, бул. „Владислав Варненчик”, кв. „Трошево“, бл.50; 

телефони: 052 820 751, 052/985 099


психоактивни вещества е характерна 
социалната употреба на дроги.


-често по 

различни причини. Например, някои момичета 
употребяват дроги, за да подтискат глада си.

 -
предразположени към здравни и социални 

- сексуално преносими 
заболявания (Хепатити, ХИВ/СПИН и др.), 
ранна бременност, недохранване, сексуална 
злоупотреба, проституция и др.

 Всички дроги могат да увредят плода на бременна 
жена.

 Няма едно общо количество от дадена дрога, което 
да влияе по еднакъв начин на всички хора. 
Различните хора реагират по различен начин при 
употреба на дроги.

 Колкото по-продължително време човек употребява 
дадена субстанция, толкова по-голяма е опасността 
да привикне към нея.

Целеватата група включва: а)  деца -  с експериментална употреба или 
злоупотреба на наркотици и алкохол; с агресивно поведение, емоционално 
реагиране, отчуждение, апатия, конфликти при общуването с връстници и 
възрастни и б) родители или близки и роднини, полагащи  грижи за детето, 
налагащи подкрепа.

Чрез разнообразни психотерапевтични техники на индивидуално, фамилно и 
групово ниво; обучения, консултиране и психологична подкрепа на родители; 
посредничество пред институции за решаване на разнородни социални проблеми; 
структуриране на свободното време.



Община Варна, дирекция „Превенции“
Бул. „Осми приморски полк“ 43

тел.: 052/ 820 677
e-mail: mdc_vn@abv.bg

www.prevencii.com


