
ЗАПОМНЕТЕ!  
НАРКОТИЦИ УПОТРЕБЯВАТ НЕУВЕРЕНИТЕ В СЕБЕ СИ 

ХОРА, КОИТО НЕ ИСКАТ ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 

ЖИВОТА СИ.  

СИЛНИТЕ, СМЕЛИТЕ, ОРИГИНАЛНИТЕ И 

САМОСТОЯТЕЛНИТЕ ХОРА НАМИРАТ ВЪЗМОЖНОСТ 

ДА ИЗЯВЯТ СЕБЕ СИ БЕЗ НАРКОТИЦИ! 
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гр. Садово, 4122, общ. Садово, обл. Пловдив 

ул. „ Лиляна Димитрова” № 2, тел. 0879 888 087, e-mail: 

geo_m.sadovo@abv.bg 

 

КАКВО ТРЯБВА  

 ДА ЗНАЕШ  

ЗА НАРКОТИЦИТЕ ? 
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КАКВО Е НАРКОТИК? 

Hаркотикъте вещество, чийто прием променя функционирането на мозъка и оттам 

влияе върху психическото, емоционалното и физическото състояние на индивида. 

 

                                     
 

КАКВО ТРЯБВА ВСЕКИ ДА ЗНАЕ ЗА НАРКОТИЦИТЕ? 

Много хора се страхуват от наркотиците. За съжаление, този страх от неизвестното 

оставя малко място за здрав разум и много място за паника. Това прави мисленето и 

говоренето за наркотиците изключително трудно. На някакъв етап от своя живот 

много хора по един или друг начин се срещат с наркотиците, употребата на 

наркотици или проблемите, свързани с наркотиците. Най-добрият начин за постигане 

на това е да научим колкото се може повече за наркотиците, откъде идват, кой ги 

употребява, защо хората ги употребяват, какви рискове има и как проблемите могат 

да бъдат предотвратени.  

 

                                
 

ОТКЪДЕ ИДВАТ НАРКОТИЦИТЕ? 

 

Употребата на наркотиците не е скорошен феномен. Най-старите свидетелства за 

употреба на наркотици датират от преди 7000 години. Много наркотици идват 

директно от природата. Хашишът и тревата идват от растението индийскиконоп 

(канабис). Силните променящи съзнанието вещества могат да бъдат намерени в 

кактуса пейот и някои видове гъби. Кокаинът се получава от листата на растението 

кока. Опиумът, който е основата на морфина и хероина, е продукт от растението 

опиев мак.Много от активните съставки сега могат да бъдат имитирани в 

лабораторията.Съществуват и наркотици, които са били открити в самата 

лаборатория. Примери за тях са LSD, екстази и други. 

 

 

 

10 ИСТИНИ ЗА НАРКОТИЦИТЕ 

 

 Наркотиците са вещества, които бързо променят психическото 

състояние на човека и към тях се развива зависимост. 

 Няма ситуация, в която си заслужава да пробваш наркотик. 

 Употребата на наркотик лишава човека от свободата му. 

 Наркотиците увреждат здравето. 

 Наркотиците влияят не само на човека, който ги употребява. 

 Приемането на наркотици създава нови проблеми. 

 Всеки човек сам взема решения и отговаря за последствията от тях. 

 Всеки, който употребява наркотици, рано или късно нарушава 

закона. 

 Венозното инжектиране на наркотик добавя още проблеми. 

 Попадането в наркотична зависимост е бързо и неусетно, а 

освобождаването от нея е крайно трудно и бавно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цени живота си. 

НЕ изгубвай СЕБЕ 

СИ ! 

ДРОГА ИЛИ ЖИВОТ  - 

ТИ ИЗБИРАШ! 

В ЖИВОТА ИМА ДВА 

ПЪТЯ   

ТИ ИЗБИРАШ ! 

Ж И В О Т  Е  

К Р А С И В  

БЕЗ ДРОГА ! 



                                   
 

КАК ДА РЕАГИРАМЕ? 

 

Консултиране с училищния психолог: 

 Споделете предположенията си и ги подкрепете с факти. 

 Обмислете възможните варианти за действие, съобразени с личностните 

особености на ученика. 

 

Разговор с евентуално употребяващия: 

 Спокоен и необвиняващ разговор, подкрепен с факти. 

 Поставяне на ясни граници и правила. 

 Предупреждение за известяване на родителите. 

 Заявяване на готовността за помощ и подкрепа при нужда. 

 

Информиране на родителите: 

 Препоръчително е срещата за информиране на родителите да се проведе на                

място в училището, а не по телефона. 

 Информацията се поднася по деликатен и добронамерен начин. 

 Излагат се забелязани факти и аргументи в подкрепа на предположението. 

 Добре е да се заяви готовността за подкрепа и помощ и да се организират 

действия в една и съща посока. 

 

     

 

                   
  

КОЙ УПОТРЕБЯВА НАРКОТИЦИ И ЗАЩО? 
Наркотик, който държи човека под своето влияние, но против неговата воля, 

просто не съществува. Употребата на наркотици е винаги на първо място и най-

вече избор от страна на употребяващия. Редки са случаите, в които някой може 

да вземе наркотик, без да знае за това. Често обаче употребяващите не знаят 

реално в какво се забъркват, просто защото не знаят достатъчно за 

характеристиките на наркотика и рисковете от неговата употреба. През 

последните години има и друга тенденция - на пазара се появяват стотици нови 

вещества и все по-често употребяващите дори не знаят какво точно взимат. 

Много хора правят това, когато са млади, например за да бъдат като другите или 

за да се справят с трудностите, за да тестват границите, или да задоволят 

любопитството си, за да се справят със скуката или просто заради вълнението, 

че не е позволено. 

 

 
 

 

РИСКОВЕ ПРИ УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ 

Дори еднократната употреба на каквото и да е психоактивно вещество крие 

някакви рискове. Те могат да бъдат свързани със: 

 самото психоактивно вещество – вид, количество, начин и честота на прием, 

начин на въздействие; 

 самия човек – физическото и психично състояние, в което се намира той; 

 средата (обкръжението), в което се намира човекът в момента на употреба. 

Употребата на наркотици и алкохол може да има последствия както върху 

тялото и психиката, така и върху социалното функциониране на човека. 



Особено голям риск представлява комбинирането на две или повече            

психоактивни вещества. 

Всяко едно от тези вещества носи своите собствени рискове за употребяващия. 

При тяхното комбиниране рисковете се увеличават, тъй като ефектите на 

веществата взаимно се усилват и понякога могат да бъдат непредвидими.                                                                                                    

 

                                            
 

ПРЕДПАЗВАНЕ ПРИ УПОТРЕБА 

 

Начини за употреба на психоактивни вещества 

Най-разпространените начини за прием на психоактивни вещества са: 

 поглъщане; 

 пушене; 

 смъркане; 

 инжектиране. 

От всички тях инжектирането крие най-много рискове. 

 

Рискове при инжектиране 

Инжектирането при употреба на психоактивни вещества крие следните рискове: 

 инфекции – ХИВ вирус (причина за СПИН),вирусни хепатити (В,С), 

сифилис; 

 бактериални инфекции; 

 свръхдоза 

 увреждане на вените. 

 

   
 

КАК ДА ОТКРИЕМ УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ? 

 

Най-често срещани са следните признаци: 

 внезапни и постоянни промени в настроението; 

 необичайно агресивно поведение; 

 загуба на апетит; 

 постепенна загуба на интерес към учението, хобитата, спорта, приятелите; 

 необичайно сънливо или замаяно състояние; 

 нарастващи доказателства за лъжи и друго потайно поведение; 

 изчезване на пари или вещи от дома; 

 необичайни петна, белези или миризми по тялото, дрехите или личните 

вещи. 

 

                                  
 

НЕ ОЧАКВАЙТЕ ДА НАМЕРИТЕ ДОБРЕ ПОДРЕДЕНИ КУПЧИНКИ БЯЛ 

ПРАШЕЦ НЯКЪДЕ НАОКОЛО – ПО-ВЕРОЯТНО Е ДА НАМЕРИТЕ 

СЛЕДИ ОТ ВЪЗМОЖНА УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ, ОТКОЛКОТО 

САМИТЕ НАРКОТИЦИ. 

Например: 

  смачкани парчета от тънко фолио; 

  обгоряла чаена лъжичка; 

  игли и спринцовки: 

  домашно направена лула: 

  /9остатъци от опаковки на психоактивни медикаменти; 

  остатъци от цигари с малък картонен филтър (марихуана). 

 
КАКВО ДА ПРАВИМ ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ? 

Ако се случи най – лошото и Вие намерите Вашето дете унесено или в 

безсъзнание, е много важно да знаете какво да правите и към кого да се 

обърнете. Това може да спаси живота му. 

1. Осигурете му чист въздух. 

2. След това го обърнете на една страна, като му придържате главата. 

3. Опитайте се да не го оставяте само, тъй като може да му стане лошо и да 

вдиша повърнати материи. 

4. Изберете 150 и повикайте линейка. 

5. Накрая съберете всички прахове, таблетки или каквото и да е друго, което би 

могло да е използвано при употребата на наркотика, и ги предайте на лекаря 


