


Скъпи родители, 
Семейството е основна 

градивна единица на 

обществото. Нашата мисия 

на този свят е да бъдем 

родители. Много трудно и 

отговорно е да отглеждаш 

и възпитаваш деца в тези 

трудни времена.  

Ние ежедневно се сблъскваме с проблемите на 

нашите деца като: 

 

- агресивно поведение; 

 

- отчуждение и изолация; 

 

- депресивност; 

 

- употреба на наркотични вещества. 
 

Осъзнаваме, че ролята на семейството е най-голяма 

при изграждането на личността на младия човек и на 

неговата ценностна система. Това е основната 

причина да подготвим тази брошура, за да предпазим 

децата си чрез информация и знание.  



КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ 

ЗА НАРКОТИЦИТЕ 

Наркотик - всяко вещество, природно или 

синтетично, което предизвиква състояние на 

зависимост и има стимулиращо или 

депресивно въздействие върху централната 

нервна система, предизвиква халюцинации и 

нарушения на двигателните функции, 

поведението, мисълта, настроението, 

възприятията и други вредни въздействия 

върху човешкия организъм. 



СТИМУЛАНТИ – вещества, които ускоряват и 
стимулират жизнените функции. Общото им 

въздействие е еуфория, повишена активност, 
липса на умора, подтискат необходимостта от 

сън, необходимостта от храна и засилват 
сексуалността. Към групата на симулантите 
спадат кокаин, амфетамини, екстази, пико.  

ДЕПРЕСАНТИ – вещества, които подтискат и 
забавят жизнените функции. Видове 

депресанти: алкохол, хероин, морфин, 
успокоителни и приспивателни медикаменти. 

КАНАБИНОИДИ - представители на тази 
група са продуктите произвеждани от 

канабиса: марихуана, ганджа, хашиш и 
хашишово масло. Тези наркотици те водят до 

еуфория, промяна на усещанията за 
пространство и време, а ако са употребени в 

по-големи дози водят до халюцинации. 

ХАЛЮЦИНОГЕНИ - основният ефект на тази 
група вещества се изразява в зрителни 

халюцинации, дълбоки изкривявания на 
човешките възприятия за действителността. 

Към тази група наркотици спадат LSD, 
мескалин, магически гъби и др. 



Най-често използваната 
форма на канабиса, която 
се приготвя от изсушени и 

наситени цъфтящи 
връхчета и листа от 

растението. Тя е като вид 
тютюн и цвета и варира от 

зелен до кафяв. 

Обикновено канабисът 
се пуши самостоятелно 
или смесен с тютюн в 
саморъчно направени 
цигари, пури или лули. 

Употребата на канабис 
формира психическа 
зависимост, уврежда 

мозъка, намалява паметта 
и способността за 

концентрация.  

Ганджата, хашишът и хашишовото масло са 
другите форми на канабиса, които се срещат по-
рядко, тъй като са по-висококачествен и скъп 
продукт. 



Амфетамините обикновено са под формата на 

сив, бял, мръсно бял прах, а също така могат да 

се намерят и като таблетки. 

 

Начин на 
приемане  

 

- поглъщане;  

- смъркане; 

- инжектиране;  

- пушене. 

 

 

Ефекти 

- усещане за 

енергичност;  

- бодрост; 

- самоувереност;  

- прилив на сила;  

- приповдигнато 

настроение;  

- липса на 

умора… 

- Ефектът е 

мощен и  

настъпва бързо. 

- Големите дози 

водят до 

безпокойство, 

колебливост, 

параноя. 

Рискове 



MDMA обикновено се предлага под 
формата на таблетки. Те се продават в 
различни цветове и „марки“, които се 
обозначават чрез картинки, щамповани 
върху тях.  

Начин на приемане  

Обикновено се поглъщат като таблетки, 
които са с различни форми и размери, 
цветове, отличителни знаци и химически 
състав. 

Ефекти  

Действието на екстази настъпва 15-20 минути 
след прием и продължава от 4 до 6 часа. То 
стимулира и потиска чувството за страх, умора, 
жажда, повишава се активността и желанието за 
контакти, повишава се чувствителността към 
звуци, цветове и допир. 

Рискове  
Бързо привикване, сърдечни и мозъчни 
смущения, преумора, отслабване, обилно 
изпотяване и дехидратация на организма, остри 
психози. Продължителната употреба на този 
наркотик може да се окаже като катализатор за 
развитие на душевни разстройства, особено 
депресии. Към екстази се създава психическа 
зависимост. 



Начин на приемане 
 

Обикновено се смърка през 
носа/магистрали/, но може 
да се инжектира или да се 

втрива в лигавиците. 

Ефекти 
 

Основните ефекти на кокаина са стимулиращи 
или блокиращи чувството за болка. Под 

въздействието на кокаина човек усеща силна 
възбуда, еуфория, желание за действие, прилив 

на умствени и физически сили. 

Рискове 
 

Продължителната употреба предизвиква 
депресия или параноя, перфорация на носната 
преграда, ако се приема чрез смъркане. Формира 
се силна психическа зависимост. Смесването 
на кокаин с други вещества води до по-бързо 
развитие на психическа зависимост. 

Кокаинът представлява бяло 

прахообразно вещество.  



Инхалантите са летливи вещества с 

различен химически състав и имат силно 

изразено въздействие върху централната 

нервна система на човека. Става въпрос 

за вдишване на изпаренията на препарати, 

които се използват в бита: лепила, 

аерозоли, газ, бензин, разтворители и 

други. Те са евтини, леснодостъпни 

материали, които за разлика от другите 

дроги не подлежат на никакъв контрол. 

Начин на приемане 

 
Директно вдишване от напоена 

тъкан или найлонов плик. 

Ефекти 

 
Въздействието на инхалантите наподобява 

до известна степен алкохола. Отначало се 

наблюдава възбуда, слаба еуфория и 

веселост; после замъгляване на съзнанието 

загуба на ориентацията, нарушена 

координация на движенията, сънливост. 

Ефектите от летливите разтворители идват 

бързо, но и скоро отшумяват. 



Рискове  
 

 
 Особено опасно е завирането на главата в 
полиетиленова торбичка с поставени вътре 
материали за инхалиране. При замайването от 
високата концентрация на парите може да се 
достигне до задушаване. Директното впръскване на 
аерозол в устата пък е в състояние да замрази и 
запуши пътя на въздуха и също да причини смърт. 
 Преките физиологични и психични ефекти са: 
нарушение в координацията и възможностите за 
преценка; нарушение на възприятията; спазъм на 
дихателните пътища и задушаване. 
 Продължителната употреба води до 
възпаления на ноздрите, хрема, обриви около носа и 
устата, понижен апетит, намаляване на теглото, 
увреждане на нервната система. 



Начин на 
приемане 

Единственият 
разпространен начин за 
употреба на LSD е през 
устата. Нелегалното му 
разпространение е във 
вид на пощенски марки,  
на цветни изображения 
на герои или бучки 
захар. Приема се чрез 
облизване или 
поглъщане на дозата. 

Рискове 

При приемането на този 
вид наркотик много 
често се получава така 
нареченото ,,лошо 
пътуване‘‘. 
Халюцинациите са 
неприятни, човек 
изпитва силен страх, 
чувства се под заплаха, 
смята, че живота му е в 
опасност.  

Ефекти  

Той е най-силният 
халюциноген и неговите 
ефекти са 
непредвидими, засягат 
възприятията, 
настроението, 
нарушават връзката с 
околната среда. Много 
страшни са визуалните 
явления, илюзии и 
халюцинации.  

 При LSD нямаме адекватно възприемане 
на обстоятелствата: например скачането от висока 

сграда, защото смятат, че могат да летят, 
катастрофи и инциденти при работа.  

 Този наркотик както и всички 
халюциногени не предизвикват физическа, а само 

психическа зависимост. 



Начин на приемане 

 

Те могат да се ядат сурови, 
сушени, сготвени в храна, 

на чай и др. 

Ефекти 

Магическите гъби имат ефекти, 
подобни на LSD, но обикновено са 
с по-малка интензивност и 
времетраене. Употребилия често 
се чувства отпуснат и в 
безтегловност. Магическите гъби 
причиняват халюцинации и 
изкривено възприемане на 
предмети, цветове и звуци. 

Рискове  

Поради нарушена преценка и 
неадекватно възприемане на 
действителността, употребилият е 
изложен на голям риск от 
инциденти. А също така може да 
бъде погълната погрешка и друг 
вид гъба, което да доведе до 
сериозни здравни усложнения 
дори до смъртоносно отравяне. 



 

 

Хероинът може 
да бъде 

приеман по 
различни 

начини: пушене, 
инхалиране, 
смъркане, но 
най-често се 
употребява 

чрез 
инжектиране. 

 

 

Зависят от 
количеството 

наркотик, 
чистотата му, 
евентуалното 

комбиниране с 
други вещества, 
обстановката, 
състоянието и 
очакванията на 
употребяващия.  

 

 

 

 

 

Обикновено 
първият опит 

води до 
замаяност, 

прилошаване, 
гадене и 

повръщане. 
Високите дози 

правят 
употребилия 

сънлив и 
отпуснат, а при 
предозиране се 
стига до кома и 

смърт. 

Начин на 

приемане 
Ефекти 



Рискове 

 Хероинът е силно пристрастяващ и създава 
тежка психическа и физическа зависимост. Тези, които 
са започнали да употребяват редовно, имат нужда от 
наркотика просто, за да се чувстват нормално. Да се 
добере до следващата доза става най-важното в живото 
на употребяващия. При системна употреба апетитът е 
подтиснат и теглото рязко спада.   
 
 Разграничаването на малки и високи дози е 
съвсем условно. Понеже ефекта зависи от множество 
фактори, може някой да вземе доза, която му се струва 
малка, а тя да се окаже за него свръхдоза.  
Поради бързата промяната в толеранса и поради 
неизбежните финансови затруднения тези, които са 
започнали с пушене или смъркане на хероин, често се 
чувстват принудени да преминат към инжектирането му, 
за да увеличат ефекта. 
  
 Инжектирането уврежда вените, причинявайки 
тромбози и абцеси. Може да доведе до гангрена. 
Използването на употребявани от друг(чужди) пособия 
за инжектиране /игли, спринцовки и т.н./ излага на висок 
риск от заразяване с опасни инфекции като хепатит и 
HIV/СПИН.   

Отказването от хероина и 
преживяването на 

абстиненцията е много 
трудно. Някои хора успяват 
да преминат абстинентната 

криза относително бързо, но 
са им необходими години, за 
да преодолеят психическата 

зависимост. 



- Усещате ли, че детето Ви е разсеяно, меланхолично, изморено, 

някак си е отдалечено от Вас? 

- Започва ли да става враждебно, нападателно и да няма 

желание да общува? 

- Има ли чести промени в настроението 

от весело към намръщено, от мълчаливо 

към разговорливо? 

- Разваля ли често отношението си с 

другите в семейството? 

- Подържа ли връзка със старите си 

приятели? 

- Има ли нови приятели, които го търсят 

често? 

- Има ли промяна на успеха му в училище? 

- Усещате ли необичайни миризми по дрехите му? 

- Има ли петна или белези по тялото, дрехите или в стаята му? 

- Често ли си променя навиците за хранене и спане? 

- Има ли загубени вещи и пари от къщата? 

- Откривали ли сте необикновени неща в стаята му като 

спринцовки, сламки, фолио, прах, хапчета и т.н.? 



Бъдете 
информирани. 

Общувайте с 
детето си. 

Провеждайте 
открит и честен 
диалог с детето 

си. 

Запознайте се с 
приятелите си на 

вашето дете. 

Давайте ясни 
послания 
относно 

неупотребата на 
наркотици. 

Бъдете 
участници в 
живота на 

вашето дете. 

Изградете 
здрава и 

подкрепяща 
връзка с вашето 

дете. 

Информирайте 
се и 

контролирайте 
дейностите, в 

които той 
участва. 



Най-важното, което може един родител да 

направи за своето дете е да не се бави, да 

отлага във времето проблема, да остане 

безразличен и да отрича проблема.  

Децата са нашето бъдеще и нито 

един родител не бива да бъде 

безучастен и да крие проблема, в 

който се е усъмнил, а трябва да 

потърси решение максимално 

бързо преди да се задълбочи. 

Ако се нуждаете от повече информация, свързана с 

наркотиците и имате нужда от компетентна помощ се 

обърнете към нас: 

Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-

информационен център Кърджали. тел: 0361/6-41-43; 

адрес: гр. Кърджали, бул. България №74 

https://www.facebook.com/osnvkardjali/ 


