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В настоящия материал ще бъдат разгледани ри-
сковите и защитните фактори, свързани с употреба-
та на наркотици, наблюдавани в общността на 15-18 
годишни младежи в град Варна. 

Факторите ще бъдат описани на две нива:

• На индивидуално ниво – личност, познание, на-
гласи, емоции и поведение;

• На средата – семейство, училище, връстници, 
общество.

Фактори ще бъдат разгледани и през призмата 
на тяхната относителна тежест за възникването и/
или ескалирането на употреба на наркотични веще-
ства и свързаните с нея здравни и социални после-
дици. На тази основа ще бъдат и изведени и няколко 
ключови препоръки за намаляване на действието 
на рисковите фактори, респ. подкрепа за развитие 
и утвърждаване на защитните фактори и превантив-
ните политики.

За по-добра илюстрация на влиянието на тези 
фактори се включени кратки извадки  от разговори 
с консуматори в терапевтични условия и интервюта 
и поведенчески наблюдения в неформална среда в 
рамките на качествени изследвания, проведени от 

екипи на Превантивно-информационния център по 
наркотичните вещества към дирекция „Превенции, 
Община Варна, Асоциация на варненски организа-
ции за превенция на наркоманиите и центъра за со-
циални изследвания към ИУ Варна
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РИСКОВИ И ПРОТЕКТИВНИ 
(ЗАЩИТНИ )  ФАКТОРИ

През последните две десетилетия, редица из-
следвания и експертни анализи имаха за цел да ус-
тановят произхода и пътищата на злоупотребата с 
наркотици  и как се развива зависимото поведение.

Установени бяха множество фактори, спомага-
щи да се разграничат тези хора, които е по-вероят-
но да злоупотребят с наркотици, от други, които са 
по-малко уязвими към злоупотреба/зависимост. 
Факторите, свързани с по-голяма вероятност бяха 
обозначени като „рискови” фактори, а тези с малка 
– „протективни (защитни)” фактори.

Нужно е да се отбележи, обаче, че повечето от 
лицата, за които съществува риск от злоупотреба с 
наркотици, не започват да употребяват такива или 
да се пристрастяват към тях. Освен това, рисков 
фактор за един може да не бъде рисков за друг.

Рисковите и защитни фактори могат да засегнат 
децата при свързване с пътя на тяхното развитие-
то и растеж. Този път показва как рисковете стават 
очевидни в различните етапи от живота на детето. 

Например ранните рискове, като неконтролируе-
мо агресивно поведение, могат да бъдат забеляза-
ни у едно много малко дете, и ако това поведение 
не бъде повлияно положително от родителите, това 
може да доведе до още рискове, когато детето за-
почне да ходи на училище. Агресивното поведение 
в училище води до отхвърляне от връстниците, на-
казване от учителите и неуспехи в учебния процес. И 
отново, ако на това поведение не се противодейства 
с превантивни интервенции, тези рискове могат да 
доведат до поведение, сближаващо ги с проблеми, 
свързани с наркотици, напр. бягство от училище и 
дома, общуване със злоупотребяващи с наркотици 
връстници и др. 

Таблицата по-долу (по NIDA) показва няколко 
примера за свързаността на рисковите и защитни 
фактори. 

Рискови фактор Нива Защитни фактор
Ранно агресивно поведение Индивид Контрол върху импулсивното поведение
Липса на родителски контрол Среда/Семейство Родителски мониторинг и контрол
Злоупотреба със субстанции Среда/Връстници Информираност и съответни на възрастта из-

градени жизнени и социални умения
Наличие на наркотици Среда/Училище Политики срещу употребата на наркотици
Бедност Среда/Общество Силни семейни, роднински и приятелски

отношения

Както сочат първите два примера, някои риско-
ви и защитни фактори са взаимно изключващи се 
– наличието на единия означава липсата на другия. 
Например на индивидуално ниво ранното агресивно 
поведение – рисков фактор, свидетелства за липса 
на импулсивен контрол – ключов защитен фактор. 
Другите рискови и защитни фактори са независими 
един от друг. Например в училищната среда може 
да има наркотици въпреки наличието на политика 
„срещу наркотиците”.

Рисковите фактори за злоупотреба с наркотици 
представляват предизвикателство за емоционално-
то, социално и интелектуално развитие на човека. Те 
могат да доведат до различни последици в зависи-
мост от отличителните черти на характера на човек, 
ниво на развитие и среда. Например, множество се-

риозни рискове като ранното агресивно поведение 
и слабите резултати в училище могат да сочат, че де-
тето върви по отрицателен път на развитие, насоче-
но към проблемно поведение. Ранната интервенция, 
обаче, може да помогне за намаляването на тези ри-
скове и да промени пътя на развитие на детето. 

За малки деца, вече проявяващи сериозни ри-
скови фактори, да се забави интервенцията до юно-
шеските години означава по-трудно преодоляване 
на рисковете. Докато достигнат юношеските годи-
ни, начинът на мислене и поведението на детето са 
добре оформени и не могат лесно да бъдат проме-
нени. 

Рисковите фактори могат да въздействат върху 
злоупотребата с наркотици по няколко начина. Те 
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могат да бъдат кумулативни, т.е. на колкото пове-
че рискове се излага детето, толкова по-вероятно 
е то да злоупотреби с наркотици. Някои рискови 
фактори са особено силни, но въпреки това e въз-
можно да не окажат влияние върху злоупотребата 
с наркотици, докато определени фактори не вземат 
надмощие. Например, ако в семейството се е злоу-
потребявало със субстанции, то това поставя детето 
пред риск от злоупотреба. Но в среда от връстници, 
свободна от злоупотреба и със строги правила сре-
щу наркотиците, детето е по-малко вероятно да зло-
употреби с наркотици. 

Присъствието на множество защитни фактори 
може да намали въздействието на няколко рискови 
фактори. Например силната протекция – като роди-
телска подкрепа и ангажираност, може да намали 
влиянието на такива сериозни рискове, като обкръ-
жение с връстници, злоупотребяващи с наркотици. 
Важна цел на превенцията е да се промени балан-
сът между риска и защитните фактори така, че за-
щитните фактори да вземат превес над рисковите 
фактори. 

Някой учени приемат че, определени черти на 
личността играят много важна роля за възприема-
нето на риска от отделните хора и детерминират ин-

дивидуални различия при поемане на рисково пове-
дение. Една такава черта/тенденция е „търсене на 
усещания” (Marvin Zuckerman). Той дефинира четири 
основни характеристики в „търсенето на усещания“ 
- търсене на вълнение и приключение; търсене на 
нов опит/познание; склонност към преодоляване на 
забрани и „нетърпимост“ към скука.

Търсещите вълнения и приключения (авантюри) 
получават удоволствие от действия, които предиз-
викват у тях необикновени усещания и преживява-
ния дори ако те предполагат риск. Тази характерис-
тика се наблюдава при хора, играещи в хазартни 
игри или в търсене на „лесни пари“, чрез участия в 
престъпления, свързани с продажба на наркотици.

Търсещите нов опит/познание експериментират 
с дрога или неконформистки начин на живот. Тако-
ва поведение се свързва с необходимостта от нови 
и интересни вълнуващи събития, емоционални пре-
живявания или ролеви модели.

Насочените към преодоляване на забрани де-
монстрират готовност за поемане на социални ри-
скове, както и ангажиране с поведения, съдържащи 
риск за здравето. Те са устойчиво опортюнистично 
настроени към всевъзможни забрани и демонстри-

рат стремеж към освобождаването от тях или раз-
рушаването им - бурни партита, алкохолизъм, секс с 
непознати др.

В общия случай търсачите на усещания проявя-
ват нетърпимост към скуката, нетолерантност към 
монотонността, към предсказуемостта на случва-
щото се в живота и често „структурират“ или „про-
менят“ ежедневието си, чрез употреба на вещества. 

Казаното по-горе показва, че рисковите и за-
щитните фактори имат психологически и поведен-
чески, семейни и социални характеристики. Нека 
направим опит за тяхното обобщение, като фокуси-
раме върху най-критичните от тях:

 

Рискови фактори
Индивид - Употребата на алкохол или наркоти-

ци е започнала на много ранна възраст (10-12 г. или 
по-рано); Наркотичните вещества не се приемат за 
вредни, а употребата  е  приемливо поведение; Дока-
зано емоционално или поведенческо разстройство 
(напр. хиперкинетичност, тревожност, депресия); 
Слаби социални умения; Неспособност за контро-
лиране на импулсите; Неуместен срам и стеснител-
ност; Агресивно поведение, нарушаване на правила, 
противообществени прояви и правонарушения.

Семейство – Родители/сиблинги, злоупотребя-
ващи с психоактивни вещества и водещи нездра-
вословен начин на живот; Неудачно родителство, 
особено при деца с труден темперамент или с пове-
денчески отклонения; Липса на родителска емпатия 
и емоционална подкрепа, съчетани с недостатъчен 
контрол и налагане на социално приемливи норми 
на поведение; Вътресемейно насилие; Разделени ро-
дители, в конфликт или крайно отчуждение.
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Училище - Трудности с ученето, започващи още 
в началното училище; Разстройства на ученето (на-
пример дислексия); Бягство от училище; Слаб успех 
и липса на интерес към учебния процес; Липса на 
подкрепящи лица от педагогическия състав.

Връстници - Приятели с дивиатно (отклоняващо 
се) поведение; Приятели, които пият или взимат нар-
котици (особено в ранна възраст); Връстници, които 
са благосклонни към употребата на наркотици и ал-
кохол и смятат, че пиенето и употребата на наркоти-
ци не са толкова вредни; 

Общност - Лесен достъп и слаб контрол върху 
предлагането на наркотични и други психоактивни 
вещества; Мнения в общността, подкрепящи употре-
бата на алкохол и наркотици в социални медии, бло-
гове, форуми (напр. кампании за легализирането на 
марихуана за развлекателни цели); бедност и липса 
на перспективи за трудова реализация; слабо раз-
вити (инфраструктура, благоустройство и т.н), гъсто 
населени градски зони с  маргинализирана жизнена 
среда.

РИСКОВИ И ЗАЩИТНИ ФАКТОРИ В 
КОНТЕКСТА НА ФАЗИТЕ/ЕТАПИТЕ 
НА РАЗВИТИЕ НА ЗАВИСИМО 
ПОВЕДЕНИЕ

“Никой не започва да употребява вещества с 
идеята да стане зависим” – на пръв поглед, верност-
та на това твърдение е очевидна и не би трябвало 
да предизвиква дискусия. Зависимостта от психо-
активни вещества е сериозна медицинска диагноза, 
която е последен етап в един постепенен процес на 
преливане от начална употреба през злоупотреба 
до зависимо поведение. Рисковите и протективните 
фактори, свързани с преодоляване на вече настъпи-
ла зависимост и поддържане на пълна абстиненция 
са в обсега на терапевтичната и рехабилитационна-
та практика и затова няма да бъдат разглеждани 
тук.

 

Начална употреба на 
наркотични и други 
психоактивни вещества 

Началната употреба се състои от етап на експе-
риментиране с вещества, последван от инцидентна 
и нередовна употреба, основно с цел удоволствие и 
рекреация.

Експериментирането с вещества започва обик-
новено в младежка възраст и най-вече под влияние 
на средата и приятелите. По принцип поведението 
да експериментираш е нещо съвсем нормално и 
очаквано в тази възраст. Подрастващите експери-
ментират с всичко: стил на обличане, музика, секс, 
общуване, игра на роли и за съжаление - дрога и ал-
кохол.

Независимо от това, колко информация им се 
предлага за потенциалните рискове от употреба-
та на психоактивни вещества, те ще продължат да 
експериментират, защото предварително знаят, че 
дрогите са в състояние да им доставят удоволствие, 
емоционална “награда” или бърз и лесен начин да се 
справят с проблем или са любопитни да направят 
това.

Защитни фактори
Силни връзки в семейството; Родителско напът-

ствие, ясни правила за държане в семейството и въ-
вличане на родителите в живота на децата; Успех в 
представянето в училище; Силни връзки с различни 
социални институции като училището и други орга-
низации; Приемане и обвързване с конвенционал-
ните норми относно употребата на психоактивни 
вещества и водене на здравословен и законосъо-
бразен начин на живот.
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„Правя го, защото искам да ми е готино и весело”. 
Тук причината за употребата на алкохол и наркотици 
(марихуана, амфетамини, кокаин, екстази) цели за-
бавление, повдигане на настроението и психическо 
„разтоварване”. „За купон, за забавление …на наша-
та възраст няма негативна причина като депресия 
или разстроен човек”. В тази група от поведения, 
свързани с експерименталната употреба можем да 
включим и фактора „любопитство”. „Правиш го от 
любопитство и ако ти харесва, правиш го отново”.

Първопричина за любопитството е наблюдение 
на успешни ролеви модели, съчетани с употреба на 
вещества, а в друг случай е рекламен „натиск”. Ес-
тествено тази реклама представя само „положител-
ните“ ефекти от употребата на вещества и „спестява“ 
негативните преживявания и последствия. В тези 
процеси все по-отчетлива роля играе интернет сре-
дата.

Ето най-често споменаваните (рекламирани) от 
консуматори „позитивни и желани“ ефекти на ма-
рихуаната: Приповдигнато настроение, глуповато 
веселие (еуфория, мория); Удоволствие от общува-
не с другите; Спокойствие (релаксация); „Изгладе-
ни“ емоции; „Изчистени“ негативни чувства; Усеща-
не, сякаш музиката има „цвят“, а цветовете  – „звук“ 

(синестезия); Усещане за забързано или забавено, 
„мързеливо“ време; Усещане за ускорено мислене, 
„по-добро“ запаметяване на информация,  разбира-
не на текст или решаване на математически задачи; 
Повишена креативност; Усещане, че мислите „текат 
бавно, спокойно, логично и подредено“; Усещане за 
отпуснато и „спокойно“ тяло (мускулна релаксация); 
Усещане за „бодрост, енергия, сила и физическа из-
дръжливост“; Лесно заспиване с „добър и продъл-
жителен“ сън; Намаляване на болката.

Тези ефекти охотно се споделят с другите (в ли-
чен контакт или в социални мрежи и форуми), което 
може да провокира желание за употреба от лица, 
които нямат предходен опит или намерение. Такава 
реклама има толкова силно въздействие, че може 
да мотивира за експериментална употреба и зрели 
хора. 

Пример: Жена на средна възраст, висше обра-
зование, мениджър. По време на командировка в 
Холандия си купува марихуана от coffee shop. На въ-
проса кое я е мотивирало, тя отговоря – „Ами само 
слушам хубави неща, как на човек му става весело и 
отпуснато…дъщеря ми и нейни познати са пробвали 
и много им е харесало и аз реших да видя какво е…“ 

От значение е и дали човек се намира в ситуа-
ция на поведенческа дезинхибиция (рисков фактор), 
дължаща се на социален контекст (партита, концер-
ти, дискотеки). В разговори с консуматори на амфе-
тамини и екстази, се изтъкват ефекти като „прилив 
на енергия“, а общуването става „по-леко, приятно, а 
бариерите – падат“. 

Един от най-търсените (и рекламирани) ефекти 
на екстази е споделеното силно чувство на емоцио-
нална близост с другите, дори и с напълно непозна-
ти хора. Като друга, водеща причина за употреба 
на екстази е посочено засилването на сензорните 
възприятия – „музиката се усеща като част от теб… 
разбираш я по-добре, тя е вътре в теб, сякаш си гово-
рите и общувате с нея“.

„Правя го, защото всичко го правят”. Това е дру-
гата често изказвана причина, при която под влия-

ние на връстниците младите хора се  вписват в со-
циалната среда, чрез приемане или подражание на 
модели на поведение. То се мотивира от естествено-
то желание за популярност и печелене на симпатия, 
приятели и уважение. В негативен план обаче води 
до безкритично приемане на пиенето на алкохол 
или пушенето на марихуана като обществена норма. 

„Фейсбук е мястото, където се публикуват мно-
го снимки от събирания, купони, където се употре-
бяват алкохол и наркотици. Някои качват снимки 
в интернет пространството нарочно, отново за да 
привлекат внимание, да бъдат забелязани и приети 
от дадена група хора...”; „Виждаш, че всички го пра-
вят. Защо и ти да не го правиш? Възприемаш го като 
нещо нормално”; „Има ли някой да не пие – не позна-
вам такива”.

Наблюдават се младежи, които ходят на музи-
кални партита (рап, техно, денс) и приемат мариху-
ана, екстази или кокаин, защото смятат, че това е 
модерно и престижно или защото някои от техните 
поп-идоли употребяват такива дроги. 

Пример: Американският рапър Снууп Дог има 
компания за отглеждане на марихуана за медицин-
ски и развлекателни цели и бранд серия за свърза-
ни аксесоари.
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Влиянието на средата (връстниците) е траен 
социален феномен, който ще бъде демонстриран с 
разкази на двама души с различни съдби, отдалече-
ни един от друг с 46 години.

 (Карл Сейгън, известен учен, астробиолог, 1969 г.) 
– „Всичко започна преди десетина години. Бях дос-
тигнал един доста по-спокоен период от живота си - 
време, в което започнах да чувствам, че животът не 
се състои само от наука, едно време на пробуждане 
на социалното ми съзнание и дружелюбие, време, 
в което бях отворен към нови преживявания. Бях 
се сприятелил с група хора, които понякога пушеха 
канабис, не редовно, но с нескрито удоволствие. В 
началото нямах желание да участвам, но очевидна-
та еуфория, която канабисът пораждаше, както и 
фактът, че към растението няма физиологическо 
пристрастяване, в крайна сметка ме убеди да проб-
вам.“

(Момиче на 19 г. с проблемна употреба на херо-
ин, 2015 г.) 

 „Марихуана? Бях, мисля, на 15 г., когато на един 
купон с приятели почнаха на въртят един масур (го-
ляма цигара с марихуана). Отказах, защото бях пила 
много (алкохол) и ми беше гадно. Около мен всички 
се кикотеха на нещо и от това ми стана още по-тъпо. 

След няколко дена пак някой докара трева (мариху-
ана) и веселбата започна. Този път реших, когато 
дойде до мен да си дръпна … ей така, малко за кеф… 
не беше само веднъж (усмихва се) … готино беше… 
едно такова леко замаяно и отпуснато.“

Комбинираната употреба на ПАВ се възприема 
за съвсем обичайна и широко разпространена. Упо-
требата на канабис и стимуланти в места за развле-
чения има по-скоро инцидентен, импулсивен харак-
тер, докато празнуване на рождени дни в домашна 
обстановка или заминаване на лагер има планиран 
характер. „Алкохол и амфети и партито си става яко“; 
„Алкохол и трева на домашно или на лагер“. 

Следователно, началната употреба е мотиви-
рана от комбинация на желанието за доставяне на 
удоволствие и потребност от емоционално вписва-
не в социалната средата. Това съчетание на нагласи 
и поведение, често се допълва с импулс за преодо-
ляване на забрани, търсене на нови преживявания и 
липса на умения за самоконтрол.

17 год. момиче разказва за първия си контакт с 
марихуана:

„Бях на 13 год., бях малка и тъпа …. На рожден 
ден на един приятел, една мацка предложи да из-
пушим по един коз и така… развеселих се започнах 
да се смея на всичко около мен, много смях, напра-
во толкова не съм се смяла никога…Алкохол?О, да! 
Нямаше и един трезвен тогава…бях пила 3-4 бири 
и малко водка и бях малко замаяна“. Пуши заради 
приятелите си или друго? …“И заради двете – не ис-
ках да съм различна от тях, но и исках да разбера 
какво е, защото дотогава не бях го правила“.

Друг рисков фактор за експериментална употре-
ба на наркотици е и широкото разпространение в 
обществото на консумацията на легални психоак-
тивни вещества  като тютюн, алкохол и психотроп-
ни медикаменти (успокоителни, сънотворни). Това 
разпространение, груповия натиск, толерантността 
и масовото нарушаване на забрани (напр. пушене 

на обществени места) дава основание да се говори 
за постоянни генерационни „възпроизвеждания“ на 
употребата на цигари и алкохол. Ролевият модел на 
пиещото и пушещо семейство утвърждават в децата 
усещането за безпроблемност. „Научаваш се от се-
мейството... гледаш възрастните как пият редовно 
алкохол и се напиват понякога, а ти казват чакай да 
пораснеш!”. Тези процеси стават на фона на ниска 
средна възраст за първа употреба на легални ПАВ. 
Възраст, ключова за изграждането на личната сис-
тема от ценности и поведенчески модели.

Този контекст обуславя и високите нива на екс-
периментална употреба на незаконни наркотици (а 
в последно време и на анаболни стероиди), докла-
двани в редица социологически изследвания сред 
ученици и сред общата популация. Незаконните 
дроги „надстрояват“ системата на съществуваща 
употреба на легални ПАВ, запазвайки моделите на 
индивидуални и групови нагласи и поведения, като 
това важи в най пълна степен за употребата на ма-
рихуана и амфетамини. 

Сред младите хора, надделява мнението, че сре-
дата (общество, училище,  семейство) не притежава 
способност да оказва предпазващо въздействие, 
както и да предлага позитивни модели на поведе-
ние и набор от ценности. 
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Според младите хора, обществото и семействата 
са апатични и безразлични или с чувство за безпо-
мощност към проблемите, свързани с психоактив-
ните вещества, а училището е загубило способнос-
тта си да бъде ефективен коректив на проблемното 
поведение сред децата.

„Държавата, в която живеем – повечето хора 
пият, катастрофират, убиват и това е безнаказано, 
продава се алкохол на непълнолетни и т.н.”; „Като 
мина покрай някое училище голямото (междучасие) 
е митинг на пушкома”; „Абе те в часовете вкарват 
алкохол в бутилки от минерална вода....”; „Ако ро-
дителят не харесва детето си, не му обръща много 
внимание. Тогава е възможно детето да започне да 
употребява алкохол, за да привлече такова”.

Ефективни протективни фактори, според млади-
те хора, са адекватна ангажираност на семейството 
с живота на децата, запознаване им с негативните 
последствия от употребата на алкохол и тютюн от 
ранна възраст и по-строг контрол от страна на ро-
дителите. Те изтъкват и ролята на изпълване на сво-
бодното време с желани ангажименти и нерискови 
забавления. 

Приемат, че е добре чрез ролеви модели на из-
вестни личности (през медии и социални мрежи) да 

се покаже, че пиенето не е „модерно и престижно” 
поведение, а режима за достъп на деца до алкохол 
и наркотици да бъде изключително строг.

Обръщат внимание на необходимостта да не се 
вкарва алкохолът и марихуаната като думи и образи 
толкова често в ежедневието на децата. 

„Напиването не трябва да се възхвалява, а по-
добре да се знаят последствията .. може да се по-
влияе чрез телевизията, компютри, реклами... в 
повечето случаи те манипулират хората. А защо да 
не го правят в положителна насока”; „Ако се казват 
точни факти от изледвания, това няма да стресне 
децата, но ако се представят социални факти – как 
се излага човек, как пропада, какво му причиняват 
алкохола, наркотиците – така става. Това те кара да 
израснеш и да видиш как по този начин, си разру-
шаваш репутацията, пропадаш в очите на другите –
много важно е как те възприемат”; „Да ги стягат ро-
дителите. Като ги гледам как се скитат някои малки 
и вечер до късно – къде са им родителите?”.

Нивото на информираност за обективни и науч-
но доказани здравни и социални рискове и последи-
ци, свързани с наркотици и други ПАВ е допълващ 
фактор за началната употреба, като има двойно зна-
чение – рисков или защитен.

В свободни, неформални разговори с младежи 
се споделя, че те нямат достатъчно правдиви зна-
ния и информация за психоактивните вещества и 
имат най-обща представа за въздействието върху 
организма и здравните и социални последици от 
злоупотребата.

Дори и тези, които декларират добра осведоме-
ност, при по-подробно разглеждане на въпроса се 
оказват недостатъчно информирани или имат по-
знания за видовете наркотични вещества и техни-
те ефекти предимно от споделения опит на хора от 
близкото си обкръжение или от средствата за масо-
ва информация или интернет.

„Повечето знаят, щото са пробвали или са пуша-
чи и пият бира, водка, а за наркотиците който е взе-
мал знае как действат”; „Някои само се правят, че 
знаят за да са интересни”; “Повечето смятат, че като 
се напият, след което се наспят, пият много вода, ще 
имат малко махмурлук и всичко ще отмине. Това е 
информираността, която имат”.

От друга страна, превенция насочена към нама-
ляване на експерименталната употреба основана 
само на предлагане на информация за веществата 
и рисковете, не води до значим ефект защото:

• Експериментирането е нормално поведение 
при подрастващите, то обслужва важни жизнени 
цели и чрез него се формира автономност;

• Предлагането на информация само по себе си 
никога не води до трайни промени в поведението на 
човека;

• В психичния живот на подрастващите концеп-
цията за “смърт” просто не съществува и затова пла-
шенето им със СПИН, чернодробна цироза и други 
болести е практически загуба на време. “Това не 
може да се случи на мен!”.

Същевременно младите хора споделят, че тех-
ните връстници не проявяват интерес към такава 
информация, защото считат че всичко, което им 
трябва си го знаят. Те приемат също така, че фор-
малното поднасяне на информация или натяквания-
та и заплахите само влошават положението.
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Според младежите по-ефективно би било пре-
местването на акцента от презентация и лекции от 
възрастни към работа по метода „връстници обуча-
ват връстници”, който съчетава интерактивно пред-
ставяне на информация с неформална подкрепа за 
изграждане и развиване на социални умения, като 
справяне с натиск, овладяване на импулси, тревож-
ност и агресия. 

“Повече съм научил от приятели... помня и ми е 
помагало...  особено за алкохола и досега не съм се 
напивал много”.

Оценката на младите хора за нивото/качеството 
на знания за ПАВ на учители и родители е в полза 
на първите. Те обясняват това с наличието на по-бо-
гат опит с млади хора, за разлика от родител, който 
има опит само с 1-2 деца. най-често разговорите с 
учителите са в рамките на часа (на класния или по 
предмети, свързани с темата.). началото на разго-
вора може да има формален характер (напр. инфор-
мационна сесия за наркотиците в час на класа) или 
учителя да повдигне неформално темата, воден от 
някакво лично наблюдение или нова за него инфор-
мация. Учениците реагират позитивно, по-често на 
втория подход, защото искат да споделят или искат 
да изкарат „по-лесно и приятно“ часа, но постепенно 
им „става интересно“.

Важни за нивото на информираност на родителя 
са неговото образование и професия. „Баща ми е по-
лицай и това му е работата“, Майка ми знае много, 
защото чете непрекъснато“. Други споделят, че тех-
ните родители изпитват неудобство да говорят по 
тази тема или имат „неадекватно“ поведение. Като 
цяло тийнейджърите избягват да разговарят със 
своите родители на теми, свързани с наркотици. 

„Не. Никога не съм разговаряла с родителите 
си (за наркотици), те се страхуват, ще започнат да 
ме тормозят“; „Като повдигнах веднъж разговор на 
тази тема, родителите ми реагираха остро и започ-
наха да ме разпитват дали не сум започнал да взи-
мам нещо … сякаш съм престъпник на разпит … раз-
говора приключи и нов няма да има“; „Вторият ми 
баща е по-малък от майка ми и по купони редовно 
пуши трева… Гледала съм клипчета от тази купони, 
записани на телефона“.

Тук е мястото да се отбележи, че ниското ниво на 
информираност, по отношение на новите психоак-
тивни вещества, е значим рисков фактор за възник-
ване на остри интоксикации, в т.ч. и с летален край. 
Основната причина е агресивния маркетинг, който 
представя новите дроги като „легални и безвредни“ 
заместители на марихуана и стимуланти (кокаин, 

амфетамини, екстази). Успоредно с това, често на 
неопитни консуматори (каквито са подрастващите) 
се предлагат нови наркотици, оформени или пред-
ставени като „оригинални, качествени и на изгодна 
цена“ дроги, основно от групите на кокаин и MDMA 
(екстази). В стремежа си да експериментират с дро-
ги, по причини посочени и по-горе, тийнейджърите 
приемат на практика вещества с напълно неясен 
състав и ефект върху здравето.

За да се намали риска от остри интоксикации 
(въвеждане на защитни механизми), трябва да се 
предприемат широко обхватни образователни кам-
пании, чрез използване на различни информацион-
ни среди (училища, ВУЗ, медии, социални мрежи, 
места за забавления) за повишаване на знанията, 
свързани с рисковете за здравето при употреба на 
нови или неясни наркотични вещества. Тук подхода 
следва приоритетно да се основава на работа по ме-
тода „връстници обучават връстници“.

Неформалния обмен на информация и преживе-
лищен опит, съчетан с влиянието (натиска) на сре-
дата може да доведе до спиране на употребата на 
едно вещество и преминаване към  употреба на 
друго.

Този феномен се наблюдава, през последните го-
дини, в замяна на употребата на хероин с употреба 
на канабис и стимуланти (кокаин, метамфетамини, 
екстази). Преход от „затворения, потопен в прежи-
вяванията си, маргинализиран, болен и откъснат 
от другите наркоман“ към „социалния, креативния, 
успешния, готиния, отворен за общуване и групови 
забавления“ консуматор на канабис, кокаин, амфе-
тамини и екстази. Сякаш социална реакция срещу 
проблемите, свързани с употребата (най-вече интра-
венозна) на опиоиди. Преход от „лошия“ хероин към 
„по-хубавите, весели и по-малко опасни“ марихуана 
и стимуланти.

„Това е най-пропадналата дрога (хероин). Чувал 
съм от доктор, че когато те държи е готино, а като те 
пусне е супер гадно“; „Това е дрогата на пропадна-
лите“; „.. Е, хероин (усмихва се презрително), не сме 
изпаднали чак толкова“.

Този преход може да се интерпретира и като про-
мяна от индивидуален към групов модел на употре-
ба. Марихуана – „Навсякъде я виждаш…и на по-за-
кътано и на открито“; „… с хора които познаваш, сам 
е малко тъпо“; „ако сме на дискотека… е, не вътре… 
охраната може и да ни изгони… излизаш, пушиш, 
връщаш се…на лятна дискотека, там по-може вътре“. 
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Стимуланти (кокаин, метамфетамини, екстази) – „…
те си искат купона – много хора, приглушено освет-
ление, готина музика (посочват за екстази най-вече 
електронна, хард-техно, минимал)“. 

В контекста на социалната и медийна среда като 
рисков фактор, трябва да се разглежда и влиянието 
на обществени дебати и кампании за легализиране-
то на марихуаната за медицински или развлекател-
ни цели. 

Ето как сайтът „Промена“ коментира телевизи-
онна дискусия „За и против легализацията на ма-
рихуана“: „В дискусията ясно се открояват предста-
вителите на доказаната наука срещу популизма на 
родителската загриженост и защитниците на “об-
ществените ценности“… Жалко е как, претендиращи 
за отговорни хора – председател на родителско дви-
жение и защитник на обществения морал, говорят 
наизуст без да са запознати, нито научно, нито лич-
но със статистиките, европейските практики и влия-
нието на марихуаната върху здравето. Говори се за 
“разрушаване” на организми, без да има нито един 
смъртен случай или съсипана човешка съдба пряко 
от употребата на трева… За съжаление, подобен вид 
популизъм води до негативни последици за децата, 
които смятат, че опасните наркотици са безобидни, 

също като марихуаната. Пълнолетните потребители 
са преследвани със съдебни дела и принудени да 
финансират българската престъпност, а не държава 
… Дали ще видим по телевизията по-неповърхност-
но мислещи председатели на асоциации, способни 
да водят диалог базиран на научни изследвания и 
статистики? Може би не, защото забраната няма 
смислени аргументи – единствено популизъм и то-
лериране на нарко разпространението от български 
политици….Вярвам, че повърхностното мислене, 
двойните стандарти – легален алкохол и забранена 
марихуана, и защитниците на статуквото, скоро ще 
останат в историята.“

Подобни кампании за легализиране на мариху-
аната за медицински и развлекателни цели увели-
чава, по обем и съдържание, митовете свързани с 
употребата на канабис. Мотивите за легализиране 
наблягат на псевдонаучните тези за „полезност,  
безвредност при разумна употреба и защита на пра-
вото на човек законно да притежава и консумира 
марихуана по негов избор“ като контрапункт на до-
казаните вреди за здравето, риска от формиране на 
зависимост и поради тези причини, контролиране от 
закона. 

Друг подобен рисков фактор е широко отразява-
ната в медии, форуми и социални мрежи промяна на 
законовата регулация на отглеждането, притежава-
нето или търговията с канабис в редица държави 
(Уругвай, Канада, Нидерландия, САЩ), в които ма-
рихуаната е легализирана и за развлекателни цели 
от пълнолетни лица. Това се използва като мощно 
средство за влияние и обществен натиск от българ-
ските защитници на тезата за легализация, което за-
силва индивидуални и групови нагласи, подкрепящи 
употребата. 

Думи в съдебна зала на младеж, обвинен в при-
тежание на марихуана – „…И защо ме съдите? …как-
во толкова съм направил… нали марихуаната я раз-
решиха?“.

Формира се безкритичност  не само към употре-
бата, но и към отглеждането на марихуана за лична 
употреба. Такива младежки групи оказват натиск 
върху свои връстници, широко рекламирайки ма-
рихуаната като „готина, приятна, безвредна и дори 
полезна“. Марихуаната се е превърнала в норматив-
на дрога за тийнейджърите, наред с алкохола и тю-
тюна. Формирани  се стабилни социални стандарти 
които подкрепят, допускат, а понякога и изискват 
употреба.

Достъпът до легални психоактивни вещества 
е друг ключов фактор, който може да бъде като с 
рисков, така и със защитен характер. Възможността 
непълнолетни лица да се снабдят с алкохол в питей-
ните заведения или в магазинната мрежа изглежда 
е изключително улеснена. Забраните имат по-скоро 
формален характер, а контролът е повърхностен 
или напълно липсва. 

„За години питат само формално, а понякога ис-
кат само за пред другите и дори и да нямаш години, 
пак ти дават”; „Ако си в дискотека вътре няма да те 
питат за години, защото на входа са те пуснали ве-
че”;”В квартала, няма проблем... бира – всеки ден се 
пие в моя квартал, магазините от това се издържат”.

Голяма част от децата споделят, че имат свобо-
ден достъп до алкохол в дома като често им е пред-
лаган от родител (баща) алкохол в ранна възраст.

 „Аз с баща ми лятото като седнехме на масата 
той отваряше бира и аз пиех от чашата му и после 
започнах сам да си отварям бира“; „Пробвай, кой не 
пие днес?“; „Пий, за да се отпуснеш“; „Пий, за да зна-
еш колко гадно е да се напиеш”.
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Пазарът на наркотици е рисков фактор с особен 
статут. През последните години той все по-отчетли-
во е определян от търсенето. Системата за пред-
лагане на канабис и стимуланти се ориентира към 
бързо доставяне/предлагане  на „стоката“ на раз-
нообразни места, с висока концентрация на млади 
хора. Като се започне от места, предлагащи заба-
вления (дискотеки, музикални клубове и др.), пре-
мине се през паркове и междублокови градинки и 
се стигне до сгради и прилежащи места на училища. 
Все по-често пласьори стават  непълнолетни лица 
(особено когато се касае за продажба на канабис в 
училища или в Морската градина). Цените и чисто-
тата на предлаганите на улицата вещества варират 
в широки граници, в зависимост от мястото на пред-
лагане, опита на консуматора и неговите финансо-
ви възможности. Действа се на принципа „За всяка 
стока ще намеря купувач, за всеки купувач ще на-
меря стока“. Наблюдава се висока информираност 
сред младежки групи за начините и механизмите на 
функциониране на незаконния пазар.

Друга тревожна тенденция във все по-обиграния 
и агресивен маркетинг е предоставянето на предна-
мерено невярна информация за съдържанието на 
веществото (по вид и честота) и ефектите върху по-

тенциалния потребител. В този контекст разраства-
щата се интернет базираната търговия, свързаното 
с нея популяризиране на употребата на наркотици и 
обмен на “добри практики за употреба” буди загри-
женост за динамиката на проблемите с наркотици 
през следващите години.

В стремежа си да се достигне до повече клиен-
ти с ограничени финансови възможности (подра-
стващи, безработни или слабо платени младежи) 
производители, дилъри и пласьори използват все-
възможни вещества (в. ч. и психоактивни) като до-
пълващи съставки на иначе скъпо струващи дроги 
като кокаин или екстази. В други случаи, за да нама-
лят „производствената“ цена, български производи-
тели на метамфетамини използват като прекурсори 
и помощни вещества евтини химикали, с висока 
токсичност.

Лошото качество на предлаганите стимулан-
ти създава странични негативни преживявания 
(силно неспокойство,  тревожност и моторна на-
прегнатост), непосредствено след първоначалната 
еуфория („кик“).  Това кара консуматори (напр. на 
метамфетамини и в по-редки случаи на кокаин или 
екстази) да употребят големи количества алкохол 
или марихуана („Индика“) с цел овладяване на стра-

ничните ефекти. Така те попадат с ситуация на ком-
бинирана употреба на ПАВ, която рязко повишава 
риска от интоксикации или смърт.

Също така консуматори на стимуланти споделят 
и за психични проблемите, продължаващи с дни на-
ред след последната употреба. Те се чувстват поти-
снати, без настроение, изнервени, разсеяни, трудно 
се концентрират, не могат да спят и не изпитват 
удоволствие от дейности, които до този момент са 
свързвали с положителни изживявания. Това, наред 
със страха от възникване на зависимост, е  най-чес-
тата причина за отрицателно отношение към синте-
тичните стимуланти (основно метамфетамини про-
изведени в БГ) и спиране или силно ограничаване 
на честотата на употреба. 

През последните години са наблюдава и интен-
зивно нарастване на броя и вида на продаваните 
(основно през интернет) аксесоари за прием на 
наркотични вещества -  на първо място за канабис 
(марихуана и хашиш) и на второ за метамфетамини 
и крек. На пазара се предлагат нови „иновативни“ и 
високо „технологични“ вапоризатори (изпарители) 
за растителна (тревиста) маса с модерен дизайн 
и широка ценова гама (от 30 до 600 долара). Те се 
използват за употреба на марихуана и растителни 

смески, съдържащи синтетични канабиноиди. За 
тези консуматори се предлага и голямо разнообра-
зие от дизайнерски наргилета и лули. При послед-
ните има и разработени версии за употреба на ме-
тамфетамини и крек.

Млади хора, впечатлени от тази нова мода в ди-
зайна, а понякога и от цената, започват да експери-
ментират чрез тях с канабис и стимуланти дори в 
случаи, в които не биха го направили по „традицион-
ния“ начин. Тези аксесоари им дават усещането за 
принадлежност към съвременна мода, усещане за 
престиж и по-голяма значимост в своето социално 
обкръжение. Те охотно демонстрират „новите играч-
ки“ през социални мрежи или по време на партита и 
така несъзнавано разширяват съдържанието на съ-
ществуващите положителни и безкритични нагласи, 
свързани с употребата на незаконни наркотици.

Несъмнено,  изборът дали и как да експеримен-
тират с вещества винаги е личен и осъзнат, но той 
безспорно е повлиян и от фактори като натиска на 
средата. Все пак това далеч не означава, че тий-
нейджърите ще продължат да употребяват и ще се 
пристрастят. Данните показват, че огромното мно-
зинство младежи, дори ако веднъж или няколко 
пъти са взимали дрога не продължават употребата 
и не развиват зависимост.
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Решаващо за правилния и навременен избор е 
наличието на протективни (защитни) средови фак-
тори (най-вече семейни) и достатъчно добре изгра-
дени житейски умение и желан социален и личен 
хоризонт. Отново трябва да се подчертае, че праве-
нето на избор не е инстинкт, с който хората се раж-
дат, а е социално умение, което се учи и развива.

Най-общо може да се заключи, че факторът „сре-
да“ (връстници, приятели, медии, субкултури) имат 
определяща роля при формиране на нагласите и 
структуриране на поведенията, свързани с начална 
употреба на психоактивни вещества, докато факто-
рите „личност“ и „семейството“ основно формират 
риска от възникване на злоупотреба, последвана от 
зависимо поведение.

Злоупотреба с  наркотици и 
други ПАВ

При някои подрастващи началната употребата 
продължава и преминава постепенно в злоупотре-
ба, проявена първоначално от активно търсене и 
редовна консумация. В тази фаза ефектите на веще-
ствата вече са познати и се наблюдава определен 
интерес към събирания на места, където наличие-
то им е вероятно, както и с групи, които одобряват 
тяхната употреба. Човек на този етап мисли, че кон-
тролира употребата и че може да спре, когато си по-
иска. Факт е, че той наистина може да спре, но за 
това се нуждае от по-мощни позитивно подкрепящи 
фактори (влизане в университет, добре платена ра-
бота, стабилен партньор, уважение сред значимите 
за него хора и т.н.) или негативно подкрепящи фак-
тори, като социален натиск на средата (семейство, 
партньор, съученици и др.) при арест за притежание 
на дрога или за шофиране в нетрезво състояние,  
напускане на училище заради употреба на ПАВ и др. 
Рационалния избор за спиране е възможен, но вече 
е затруднен, преди всичко заради осъзнатото жела-
ние за решаване на проблеми с  дрога и алкохол.

„Правя го, защото се нуждая да го направя”. 
Фактори на познанието и средата мотивират отдел-
ни индивиди да използват ПАВ и като инструмент за 
справяне с емоционално-поведенчески проблеми и 
дефицити. Основно те са свързани с ниска самоо-
ценката, трудности в социалната адаптацията и об-
щуването с другите.”За да забравиш проблемите и 
да спре да ти пука”; „Като споделиш алкохол с някой 
и ставате по-добри приятели”.Често те са породени 
от проблеми в семейството - липса на разбиране и 
приемане на детето и неговите специфични потреб-
ности и мнения; липса на внимание; прекалена сво-
бода или налагане на прекомерни ограничения и не-
посилни изисквания. 

Така употребата за забавление се допълва с упо-
треба, целяща справяне като се увеличава „витал-
ността“ на  наркотиците в младежките общности. 
Това поражда риск от превръщането на наркотици-
те в незаобиколим елемент в общуването, забавле-
нието и структуриране на свободното време.

Изборът за спиране или продължаване на упо-
требата е значимо определян от нивото и вида на 
уязвимост.

В последните години ЕС обръща все по голямо 
внимание на проблема с „наркотиците и уязвимите 
млади хора“. Уязвимостта е възприета (по EMCDDA) 
като “състояние, при което дадена група, определе-
на въз основа на социално-демографски профил и 
свързаните с него рискови фактори, се характеризи-
рат с повишена податливост към употреба на нар-
котици и свързаните с това проблеми“. Тези групи 
включват млади закононарушители; млади хора, 
живеещи в домове за лишени от родителска грижа;  
преждевременно отпаднали от образователната 
система или ученици със специални образователни 
потребности; млади хора, живеещи в семейства в 
неравностойно положение и/или в квартали, в кои-
то са концентрирани множество рискови фактори и 
проблеми, свързани с употреба на наркотици.

Между тези групи има припокривания, т.е. има 
лица, спадащи едновременно към няколко уязвими 
групи или са засегнати от натрупващи се ефекти. 
Нещата се усложняват допълнително и от факта, че 
връзката между няколко рискови и защитни фак-
тори сред младите хора не е непременно причин-
но-следствена. 
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Идентифицирането на младежката уязвимост не 
създава условия за бързо и точно прогнозиране на 
употреба на наркотици, но помага за извеждане на 
важни отправни точки за разбирането на проблема. 
Ето няколко от тях:

1. Контакт с веществото – функциониране в 
среда с висока наличност и употреба на наркотици и 
лесен достъп до вещества (“лесен достъп” се дефи-
нира най-общо като “времето необходимо на един 
човек да си набави желаната дрога”);

2. Несподеляне на ценностната система на 
обкръжаващата среда – семейство, приятели, со-
циални норми, закони (“За какво да уча, след като 
виждам, че с вашето висше образование едвам из-
хранвате семейството”);

3. Усещане за блокирано бъдеще – липса на со-
циална и общо житейска перспектива. Това “закот-
вя” очакванията и поведението на принципа “тук и 
сега” и е свързано с висока тревожност;

4. Усещане за самота – несподелянето на соци-
ално приемливата ценностна система и усещането 
за блокирано бъдеще затруднява силно общуване-
то и не позволява създаването и поддържането на 

трайни, емоционално значими връзки с другите.
5. Липса на съюзник при нужда – недоверието 

към хората, отчуждаването и затварянето в себе си 
ограничава възможността да ползваш значими дру-
ги лица за емоционална подкрепа или споделяне на 
значими преживявания и поведения, без оглед на 
техния позитивен или негативен характер (“да няма 
пред кого да изплачеш загубата или да се похвалиш 
с победата”).

При подрастващите, тези прояви на индивиду-
ална уязвимост като несподелянето на ценностна-
та система, усещането за самота и липсата на адек-
ватна емоционална подкрепа, емпатия и разбиране 
(съюзник при нужда) имат за свой основен генезис 
процесите в семейството. Ето два кратки примери:

„Момче на 15 г. Родителите му са много ангажи-
рани и нямат време за него. Баща му често пътува 
в чужбина, а майка му работи до късно и се връща 
изморена. Семейството е с добри финансови въз-
можности, а той разполага с много джобни пари и 
свобода сам да структурира своето време и ангажи-
менти. Отчужден е от родителите си, а общуването 
с тях е повърхностно и формално. В прогимназия-
та става все по тревожен, импулсивен и агресивен 
към съучениците си. Образованието за него е нещо 

маловажно. Няма цели и говори за своя бъдещ жи-
вот само като опции, които не иска да му се случат. 
Започва да употребява марихуана и амфетамини в 
седми клас. В гимназията употребата ескалира, по 
негови думи „заради компанията“. Отблъсква хо-
рата около себе си и е агресивен  към съучениците 
си. Започва да носи оръжие в училище. Не приема 
помощ от учители, а родителите са крайно инертни 
и незаинтересовани по отношение на неговите про-
блеми. Хоспитализиран в болница след интоксика-
ция с метамфетамини, а в последствие насочен към 
терапевтична програма.“

„Момиче на 16 г. В първите си години е изоставе-
на от биологичните си родители и живее в институ-
ции. На 10 г. е осиновена. Когато е на 14 г. в семей-
ството се ражда дете (дъщеря). Родителите обръщат 
повече внимание на малката и сестра, а нея оставят 
на заден план. Тя се озлобява към тях. Търси внима-
ние и близост от по големи от нея младежи. Започва 
да пие алкохол и да употребява марихуана, амфета-
мини и други стимуланти. Влошава успеха си и бяга 
редовно от училище. Спира да се прибира в къщи и 
спи по улиците. Употребата на ПАВ ескалира и се съ-
четава с промискуитетно и криминално поведение“ 

А ето как други млади хора (16-17 г) се опитаха 
да обяснят проблемите на тези две деца, както и 
причините които са ги породили:

„Главното е липсата на родителите. Не само в 
историите им, а и в живота е така – основно е се-
мейството. Точно в годините, когато децата имат 
най-голяма нужда от родителите си, точно тогава те 
не получават това внимание. Децата имат най-голя-
ма нужда от подкрепа, когато влизат в гимназията. 
Родителите мислят, че те са достатъчно големи и не 
им обръщат достатъчно внимание. Това ги кара да 
търсят внимание от друг или да привличат внима-
ние по друг начин. Децата имат трудности. Ако ро-
дителите ги няма, ти нямаш посока, не знаеш кой си. 
Трябва да се защитаваш сам. Домът е място, където 
трябва да си спокоен, да се отървеш от всичко, той е 
основата, която трябва да държи младия човек, а я 
няма (семейството). Подкрепата я няма и младежи-
те посягат към първото (ПАВ), което ще им помогне, 
но те не осъзнават, че затъват още повече“.

„Едно е приятел да те подкрепя, друго е родител. 
Любовта и доверието на родителите е най-важната 
опора“.
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„Всичко тръгва от родителите – имаш ли пробле-
ми с родителите, всичко тръгва надолу. За да мо-
жеш да се справиш с проблемите, прибягваш към 
по-сериозните неща (наркотици). Това е начин да 
се опиташ да забравиш проблеми и да се опиташ 
да ги разрешиш. Всичко от семейството тръгва, … и 
най-сериозните проблеми също“.

„Ако си представим живота като една сграда и 
родителите, приятелите са поставени като основа, то 
рухва и всичко започва да пропада и те (младежите 
от историите) се опитват да го поправят с употреба 
на дрога, но това не помага и постепенно всичко се 
разпада“.

„Сега сме във възраст, в която се отделяме от ро-
дителите и се влияем повече от средата. В средата 
си по цял ден и около теб има хора, които ти казват 
колко е яка тревата и ти няма как да не се повлияеш 
от тях. Освен, ако не си много силен и основата ти е 
дадена от семейството. В момента родителите само 
си мислят, че правят нещо, но те не правят основа в 
момента.”

Семейството е значим фактор за поява или от-
съствие на рисково поведение, в.т.ч. и употреба на 
ПАВ. Като резултат от разрушени, липсващи или 
неадекватни взаимоотношения по оста „родител – 
дете“ се наблюдават две доминиращи преживява-
ния/потребности -  нуждата от родителско внимание 

(подкрепа) и нуждата да бъдеш приет (зачетен) от 
околните.

Психологичното израстване на детето може да 
бъде нарушено  от една страна  - поради незаинте-
ресованост на родителите, от друга - поради свръ-
хизисквания или фаворизиране на финансов успех. 
Те блокират стремежа на децата да развиват актив-
но своите социални умения и емоционален опит. 
Това ги прави неуверени, трудно комуникативни, 
тревожни  и уязвими на стресови ситуации, особено 
в контактите с връстници. 

Липсата на опит как детето да удовлетворява по-
требността си да бъде прието и да дава адекватен 
емоционален отговор на провокации на връстници 
го поставя в социална изолация (чувство на само-
та). Това го тласка да търси личностна реализация 
„някъде другаде”.  Започва да се влияе лесно и без-
критично от своите приятели, да следват чужди цен-
ности, правила и норми. Като резултат - употребата 
на ПАВ става „алтернативен маршрут“ на блокирана-
та по-рано потребност да бъдеш харесан, забелязан, 
приет и обичан. 

Чрез употребата младежите намират „тук и сега” 
временна утеха, спокойствие и положителна емо-
ция, което отлага решаването на проблемите в об-
щуването им,  поемането на отговорност за себе си 
и другите и най-вече  разбирането за последствията 

продължава и се появяват първите психологически 
и социални проблеми.

Кръгът от поведенчески възможности се стесня-
ва все повече и повече. Възможността за взимане 
на рационални решения също намалява и взимане-
то на дрога има за цел не само да предизвика очак-
вания ефект на удоволствие, а придобива и много 
по-дълбоко значение – веществото постепенно за-
почва да „изпълнява“ загубените социални функции 
на общуване и принадлежност към групата. Още на 
този етап се отбелязват начални белези на форми-
раща се патологична физиология – силно влечение 
и дискомфорт без веществото.

Продължаващата употреба засилва патологич-
ните процеси в мозъка и нарушава когнитивното и 
емоционално - поведенческо функциониране, осо-
бено ако са налице съпътстващи генетични и био-
логични рискови фактори. Така се стига до етапа на 
зависимост, когато промените в мозъчните структу-
ри са вече трайни (но обратими при адекватно лече-
ние). Взимането на рационални решения за спиране 
на употребата са изключително трудни, а понякога 
практически липсват. Налице е загуба на съзнате-
лен поведенчески контрол, който е основен крите-
рий за оценка на наличието на вече развита зави-
симост.

от собственото им деструктивно поведение.
Когато тези рискови фактори (личностни и се-

мейни) взаимно засилят своето въздействие се 
наблюдава задълбочаваща се емоционална и по-
веденческа дисфункция, като употребата на пси-
хоактивни вещества е един от най-често срещаните 
симптоми. 

Наблюдаваното до този момент поведение на 
активно търсене и редовна консумация  навлиза 
в последната фаза на злоупотребата – фазата на 
“подчинението”. Това е период, в който дрогата по-
степенно “премества” на все по-заден план значими 
до този момент поведения, жизнени интереси и цен-
ности.

Социалното обкръжение рязко се променя. Ста-
рите приятели, които не употребяват дрога, посте-
пенно се отдръпват и се сменят с други, повечето 
от които също се дрогират и в тази нова субкултура 
употребата е задължителна част от социалните ри-
туали и норми. 

В тази фаза младият човек е изправен пред из-
ключително труден избор - дали да продължи да 
употребява и по този начин да бъде приет от суб-
културата или да спре, но да бъде отхвърлен. При 
подрастващите преживяването за принадлежност и 
значимост имат изключително значение. Затова при 
липсата на други алтернативи, употребата най-често 
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Какво да правим,  ако 
е необходима външна 
професионална помощ?

Разговорът и насочването на деца и техните 
семейства към професионална помощ е вероятно 
едно от сериозните предизвикателства, с които про-
фесионалистите се сблъскват в своята практика. 
Как да се засегне темата, с какви думи да се започ-
не разговора, как да бъдат информирани родители-
те, са част от въпросите, които стоят пред нас. Веро-
ятно в такъв разговор първоначално ще се проявят 
съпротиви и няма да срещнем разбиране и отзивчи-
вост поради сложността на проблема, но е важно да 
се знае, че колкото и малък да  изглежда резултатът 
от положените усилия, той е значим и би могъл да 
постави началото на важен преход за младия човек.

В основата на разговорите с младежите е не-
обходимо да се подчертае искреното отношение и 
загриженост спрямо техните трудности. С откри-
тост и добронамереност, без поучения и осъдително 
отношение е по-вероятно младежите да потърсят 
съдействие и подкрепа от професионалисти и зна-
чими за тях възрастни хора. При разговор с родите-
лите е добре да се споделят наблюдения, като се из-

Kъде може да бъде потърсена 
помощ?

При съмнения за зависимо поведение или на-
блюдения за възможно предизвикано или усложне-
но здравно състояние, свързано с употреба на ПАВ 
следва детето/родителите да бъдат насочени към 
здравни заведения. Зависимостта към наркотични 
вещества е в обхвата на психиатричната помощ. Та-
кава може да бъде получена в УМБАЛ и ДКЦ „Света 
Марина“ или от лекари – психиатри с амбулаторна 
практика (на частен прием или с направление от 
личен лекар). При съмнение за предизвикано или 
усложнено здравно състояние, свързано с употре-
ба на ПАВ родителите трябва да се мотивират да 
потърсят личния лекар на детето за преглед и/или 
насочване към специалисти по компетентност. При 
съмнения за остра интоксикация трябва незабавно 
за се сигнализира на тел. 112.

Ако нямате съмнения за зависимост или предиз-
викано/усложнено здравно състояние, свързано с 
употреба на ПАВ може да се насочи детето/родите-
лите към консултативна програма на Превантив-
но-информационния център „Младост“ към дирек-
ция „Превенции“, Община Варна.

Програмата работи с деца (12-17 год.) с повишен 
индивидуален риск от възникване на проблеми, 
свързани с наркотични вещества или алкохол, по-
ради индикации от емоционален, поведенчески или 
средови характер и техните родители. Екипът е мул-
тидисциплинарен и се състои от лекар-специалист 
по проблеми, свързани с наркотици; психолози-пси-
хотерапевти; супервизори - хабилитирани лица - пси-
хиатър и клиничен психолог и др.

бягва поставяне на диагнози, но в същото време се 
разговаря открито по темата по-скоро от позицията 
на загрижени за развитието и здравето на младите 
хора възрастни. Пасивната безучастност би могла 
да се тълкува от младите хора като мълчаливо съ-
гласие на случващото се, сякаш поведението им е 
възприето като нещо незначително и „в реда на не-
щата“. Отлагане на реакция е възможно да задълбо-
чи проблемната ситуация.
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Основната целевата група 
включва :

1. Деца, употребяващи наркотични вещества и/
или с рискова употреба на алкохол, без история на 
психични и поведенчески разстройства, дължащи 
се на употреба на психоактивни вещества, съгласно 
диагностичните критерии на МКБ 10 (с изключение 
на случаи на неусложнена остра интоксикация – 
F1x.0);

 
Забележка: Тук могат да бъдат включени и мла-

дежи (18-19 год.), ако те са все още редовно учащи в 
средната образователна степен.

2. Деца с история на поведенчески и емоцио-
нални разстройства, съгласно диагностичните кри-
терии на МКБ 10, F90 – F93.

3. Деца с диссоциално/агресивно поведение 
(извън обхвата на подгрупа 2), в това число и деца с 
наложена възпитателна мярка по чл. 13 от ЗБППМН;

4. Деца, отглеждани във високо рискова/
дисфункционална семейна среда, включваща ро-
дители/сиблинги употребяващи незаконни нарко-

тични вещества, родители/сиблинги с рискова упо-
треба на алкохол и/или психотропни медикаменти, 
родители/сиблинги с криминално поведение (в т.ч. 
разпространение на наркотици); родители с пси-
хиатрични разстройства; вътресемейно насилие; 
събития, формиращи бързо настъпваща фамилна 
дисфункция – смърт на родител/сиблинг, развод, 
суицидни поведения без фатален край и др.

При насочване към Програмата е 
добре предварително да се осъществи 

връзка с координатора или член на екипа, за 
предоставяне на информация и договаряне на 

съвместните дейности по случая. Това може да 
бъде направено на телефоните на центъра: 

052/820 751; 052/985 099; 
0887/020223

Консултациите са безплатни за деца и 
родители. 

Превантивно-информационен 
център „Младост“ се намира на адрес:

бул. „Владислав Варненчик“, кв. „Трошево“, бл. 50, 
предблоково пространство

Работното време е  от 08.30 до 17.30 ч. 
в делничните дни


