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Широко разпространената употреба на алкохол и други наркотици днес поставя 

деца, семейства и общности в ситуации, непознати преди 30 или 40 години. Много 

от нас се нуждаят от помощ, за да се справят с тази ужасяваща заплаха за 

бъдещето на децата ни. 

Последните проучвания показват, че има успех в борбата срещу някои 

наркотици - случайната им употреба намалява, отношението към тях се променя, а 

и ние вече знаем повече за това как да предотвратим употребата им при младите. 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА 
Всяко семейство има ценностна система и възпитаването на младите хора е в 

духа на принципите, които тя включва. С децата трябва да се разговаря открито за 

духовните и морални стойности; аргументирано да се обяснява защо ценности като 

честност, вяра в способностите и чувство за отговорност са важни и как те помагат 

за вземането на правилни решения. 

■ Научете детето си, че в процеса на формиране на характера всяко решение се 

взема въз основа на предишни решения и че правилно взето, то прави следващото 

по-лесно. 

■ Обърнете внимание на това как вашите действия се отразяват върху 

възпитанието на детето, което копира поведението на родителите си. Например за 

деца, чиито родители пушат, е много вероятно също да станат пушачи. Дайте си 

сметка колко тютюн, алкохол, предписани лекарства и дори легални наркотици 

употребявате. Обмислете как вашето отношение може да стимулира избора на 

детето ви при употребата на алкохол или наркотици. Това обаче не означава, че ако 

имате навика да пиете вино или бира на вечеря, трябва да се откажете от тях. 

Децата разбират и приемат факта, че има разлика между това, което правят 

възрастните, и което на тях е позволено. 

■ Внимавайте за разминавания между думи и действия - децата бързо усещат 

това. Когато ви търсят по телефона в неподходящо време и вие накарате детето си 

да каже, че ви няма, всъщност го учите, че не е грешно да се лъже. 



СЪСТАВЯНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛА СРЕЩУ УПОТРЕБАТА 
НА АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ 

Когато става въпрос за употребата на алкохол и наркотици, в семейството 

трябва да бъдат въведени строги правила, а нарушаването им да води до 

наказания. 

■ Бъдете точни. Обяснете причините за правилата и какво поведение се очаква 

от детето ви. Обсъдете последиците от нарушаването им и какво наказание ще 

последва, как ще бъде приложено и какви цели ще се постигнат с това. 

■ Бъдете последователни. Изяснете на детето си, че правилото за неупотреба 

на алкохол и наркотици важи по всяко време и навсякъде. 

■ Бъдете умерени. Не добавяйте нови последствия, които не са били обсъждани 

предварително. Реагирайте спокойно и изпълнете наказанието, което детето 

очаква да получи за извършеното нарушение. 

Само добре информираните родители могат да дават на децата си актуална и 

вярна информация. Ако имаме практически знания за разпространените наркотици 

- знаем ефекта им върху съзнанието и тялото, симптомите при използването им, 

само тогава можем да обсъждаме разумно с децата си тези теми. 

Вие трябва поне: 

■ да познавате различните видове наркотични вещества и алкохол и опас-

ностите, свързани с тях; 

■ да можете да определяте подробностите, свързани с всеки наркотик; 

■ да бъдете запознати с жаргонните им имена; 

■ да знаете как изглеждат; 

■ да разпознавате признаците на употреба на алкохол и други наркотици и да 

следите за промени в поведението или външния вид на вашето дете; 

■ да знаете как да получите незабавна помощ, ако подозирате, че детето ви ги 

употребява. 

ДЕЦАТА И АЛКОХОЛЪТ 
Много родители употребяват алкохол и са готови да приемат, че от другите 

наркотични средства той е по-малко опасен, но фактите сочат противното: 

■ 4% от учениците в горните класове пият алкохол всеки ден. 

■ Катастрофите вследствие употреба на алкохол са главната причина за 

смъртта на млади хора на възраст между 15 и 24 години. Около половината от 



всички смъртни случаи при младежи като удавяния, пожари, самоубийства и убий-

ства са свързани с алкохола. 

■ Младите хора, консумиращи алкохол, използват и други наркотични вещества. 

■ При младите хора, чието телесно тегло е по-малко от това на възрастните, 

концентрацията на алкохол е по-висока в кръвта, отколкото при възрастните и 

ефектът е по-голям и по-продължителен. 

ТЮТЮНЪТ 
Известно е, че вероятността пушачите да развият рак на белите дробове е 10 

пъти по-голяма и 3 пъти е по-голям рискът да починат от сърдечна недостатъчност 

в ранна възраст. Към никотина, който е активната съставка на тютюна, човек се 

пристрастява така, както и към хероина. За съжаление, въпреки известните 

негативни последици от тютюнопушенето, много деца са пристрастени към този 

наркотик: 

■ 18% от учениците от горните класове в средните училища пушат всеки ден, а 

11% пушат по 10 или повече цигари дневно. 

■ Младите хора, които пушат, рискуват в голяма степен пристрастяване и към 

всички други наркотици. 

■ 70% от всички деца опитват да пропушат, като 40% от тях още преди пос-

тъпването си в средно училище. 

■ Цигарите съдържат повече от 4000 вредни съставки, някои от които причиня-

ват рак. 

ТЕСТ ЗА РОДИТЕЛИ 
/отговорите са дадени в скоби/ 

1. Кой е най-често използваният наркотик? 

а/хероин  

б/ кокаин  

в/ алкохол  

г/ марихуана 

/Алкохолът, понеже е широко разпространен в бита ни/ 

2. Назовете трите най-често използвани от деца наркотици. 

/Алкохол, тютюн и марихуана - те са вратите към истинските наркотици/ 

3. На кой наркотик се дължат повече- то смъртни случаи при младите хора? 



/Алкохол. Ежегодно при пътнотранспортни произшествия, дължащи се на 

употребата на алкохол, в САЩ загиват над 10 000 тийнейджъри и над 4000 са 

пострадалите./ 

4. Коя от изброените напитки съдържа най-много алкохол? 

а/ бира  

б/ коктейл  

в/ чаша вино  

г/ всички съдържат еднакво количество 

/И четирите съдържат приблизително 45галкохол/ 

5. “Крек” е особено опасен наркотик, защото е: 

а/ евтин 

б/ лесно достъпен 

в/ леко се пристрастяваш към него 

г/ всичко изброено 

/Ниската цена го прави лесно достъпен за младите хора. Смята се за един от 

най- лесно пристрастимите наркотици./ 

6. Кои от изброените по-долу при вдишване предизвикват опиянение? 

а/ флакон с боя  

б/ лепило  

в/ лакочистител  

г/ спрей  

д/ всички 

/Практически всяко нещо, което изпуска изпарения или се предлага в аерозолна 

опаковка, може да бъде вдишано, за да се достигне до делириум./ 

7. Хора, които не са употребявали алкохол или други наркотици преди на-

вършване на 20 години: 

а/ не са застрашени от пристрастяване към лекарства 

б/ по-рядко стигат до алкохолизъм или употреба на забранени наркотици  

в/ по-застрашени са от пристрастяване към лекарства 

/Ранната употреба на алкохол и други наркотици - на 15 години и по-рано - води 

до пристрастяване./ 

8. “Спийд бол” е комбинация от кои два наркотика? 



а/ кокаин и хероин  

б/АЦП и ЛСД  

в/алкохол и валиум  

г/ амфетамин и барбитурати 

/Все по-популярно е комбинирането на кокаин и хероин като начин за 

намаляване или контролиране на лошите странични ефекти./ 

9. Анаболните стероиди са опасни, защото могат да доведат до: 

а/ развитие на женски отличителни белези у мъжа 

б/ развитие на мъжки отличителни белези у жената 

в/ спиране на растежа  

г/ увреждания на черния дроб и сърдечносъдовата система 

д/ твърде агресивно поведение е/ всички заедно 

/Хората, употребяващи стероиди, са изложени на действието на 70 странични 

ефекта. Черният дроб, сърдечносъдовата и половата системи понасят най-много 

поражения при употребата им. Психологическият ефект и при двата пола може да 

причини агресивно поведение и депресия./ 

10. Какво количество алкохол може да приеме бременна жена, без то да й 

навреди? 

а/ чаша вино с вечерята 

б/ 350 г бира 

в/100 г уиски 4 пъти месечно 

г/ нищо 

/Медицинските изследвания не са установили безопасна граница за приемане на 

алкохол по време на бременност./ 

Много родители не се решават да обсъждат с децата си проблема за употребата 

на алкохол и други наркотици. 

Не чакайте, докато забележите, че детето ви има проблем. Много млади хора от 

програми за лечение казват, че са употребявали алкохол и други наркотици 

най-малко две години преди родителите им да разберат за това. Започнете отрано 

да говорите по тези въпроси с децата си и поддържайте разговора двустранен. 

Ето някои основни съвети, които ще улеснят общуването с детето ви на тази 

тема: 

■ Бъдете добър слушател. Не позволявайте гневът ви от чутото да сложи край 



на разговора. Ако детето не споделя проблемите си, поемете инициативата и 

поискайте да узнаете какво става в училище. Обсъждайте дори деликатни въпроси. 

Ако детето желае да обсъди нещо в неудобно за вас време, кажете му кога ще го 

направите. 

■ Давайте точни поръчения и при изпълнението им изразявайте своето 

задоволство. Когато говорите за алкохола и другите наркотици, кажете ясно, че 

детето ви не трябва да ги употребява, за да знае какво се очаква от него. 

■ Бъдете образец за добро поведение. Децата се учат от примери. Направете 

така, че действията ви да отразяват нормите за честност, почтеност и коректност, 

които то трябва да съблюдава. 

СЪВЕТИ ЗА ОБЩУВАНЕТО 
Децата и възрастните имат различен стил на общуване и подборът на подходящ 

момент и атмосфера е гаранция за успех. Предлагаме следните съвети, пред-

назначени да го направят по-успешно. 

Как да слушаме: 

■ Внимавайте 

■ Не прекъсвайте 

■ Не мислете какво ще кажете вие, докато детето говори 

■ Изчакайте, докато то свърши и поиска отговор 

Как да гледаме: 

■ Следете внимателно изражението на лицето на детето ви. Намръщено 

ли е, барабани ли с пръсти, потропва ли с крак, поглежда ли към 

часовника, или спокойно усмихнато ви гледа в очите? 

■ По време на разговора покажете, че слушате внимателно. 

Как да отговаряме: 

■ “Много съм загрижен за...” или “Разбирам, че понякога е трудно...” са 

по-добри начини да отговорите на детето си. 

■ Ако детето ви каже нещо, което не бихте искали да чуете, не се 

правете, че не сте чули. 

■ Не предлагайте съвет в отговор на всяко казано от него нещо. 

По-добре е да слушате внимателно и да се опитате да разберете 

истинските чувства, скрити зад думите. 



■ Уверете се, че разбирате какво има предвид детето ви, като повтаряте 

казаното от него, за да го потвърди.  

ДЕТСКА ГРАДИНА - ТРЕТИ КЛАС 
Децата от 5- до 9-годишна възраст обикновено се чувстват добре: харесва им, 

че растат; обичат училището и всички нови възможности, които то им предлага. Все 

още се учат предимно от опит и нямат реална представа за нещата, които предстои 

да се случат. Действителното лесно се преплита с въображаемото; детето вижда 

желания от него свят, а не реално заобикалящия го. На тази възраст те се нуждаят 

от правила, насочващи поведението им, и от знания, за да правят по-добрия избор. 

Сега е време да се разговаря за алкохола и другите наркотични средства. 

Възрастните имат много важна роля - едновременно да възпитават децата си и да 

им служат за пример. Малките хора са доверчиви и вярват, че решенията на 

възрастните са правилни. Важно е да помагате на детето си да избира на кого да се 

доверява. 

До края на трети клас вашето дете трябва да знае: 

■ Какво е наркотик, защо е незаконен, как изглежда и каква вреда може да 

причини. 

■ По какво се различават храните, отровите, лекарствата и наркотиците. 

■ Как лекарствата могат да помогнат при болест, когато са предписани от лекар 

и давани от разумен възрастен, но също и как те могат да навредят, ако се 

използват неправилно. 

■ Защо е важно да се избягват непознати и вероятно опасни предмети и 

вещества. 

■ На кои възрастни - в училище и извън него, искате детето ви да разчита за 

отговори на въпросите си и помощ при извънредни случаи. 

■ Кои храни са питателни и защо е важно да се спортува. 

■ Употребата на алкохол и други наркотични вещества е незаконна за всички 

деца. 

Децата в тази възрастова група имат нужда да разберат правилата в 

семейството. Наблегнете върху значението на доброто здраве, като говорите за 

нещата, които се вършат за неговото поддържане. Съпоставяйте с вредните 

навици, като вземане на наркотици, пушене или пиене на алкохол в големи 



количества. 

Обсъдете болестите, с които вашите деца са запознати и за които 

предписването на лекарства се налага доста често. Това ще им помогне да 

разберат разликата между необходимите лекарства и непозволените наркотици. 

Направете списък на хората, на които детето може да разчита, включващ 

техните адреси, телефонни номера; на полицията и пожарната. То трябва да знае 

каква помощ може да очаква от всеки от тях, попадайки в необичайно положение. 

ЧЕТВЪРТИ - ШЕСТИ КЛАС 
Това е период на забавен физически растеж, когато много енергия се влага в 

учене. Децата от 10 до 12 години обичат да заучават факти, особено странни, и 

искат да знаят действието на нещата и достъпните за тях източници на 

информация. Голямо значение добиват приятелите. Тази възраст е може би 

най-важният период, когато родителите трябва да съсредоточат всички усилия за 

предпазване от наркотиците. Именно в тези последни години на основното училище 

децата рискуват да се насочат към тях. Най-рисковото време, когато едно дете 

може да започне да пуши, е между VI и VII клас. 

 

КАК ДА НАУЧИТЕ ДЕТЕТО СИ ДА КАЗВА “НЕ” 

Ето няколко съвета, които биха му помогнали да откаже предложените му 

алкохол и наркотици: 

■ Да задава въпроси. Ако му предложат непознати вещества, да попита “Какво е 

това?”, “Откъде го взе?” Поканят ли го на събиране, да се заинтересува кои ще 

присъстват, къде ще се състои и родителите ще бъдат ли там. 

■ Да казва “не”, без да спори, без да обсъжда; да покаже своята категоричност, 

като изтъкне причини. 

■ Да предложи други занимания. В случай че приятел му предложи алкохол, 

по-трудно е да откаже директно, отколкото да поиска да се занимават с нещо друго. 

Така ще покаже, че отхвърля наркотиците, а не него. 

■ Да си тръгне, след като е опитало всички начини за измъкване от ситуацията и 

те не са дали резултат. 

Вашето дете ще се нуждае от ясна забрана за употреба, точна информация и 

силна мотивация, за да издържи на изкушението да опита алкохол и други 



наркотици. Тази информация е добре да включва: 

■ начините за разпознаване на различните наркотици; 

■ последствията от употребата им за семейството, обществото и човека, който 

ги употребява. 

Отделете специално време, за да разговаряте с детето си - разходка заедно, 

вечеря на тихо място, сладолед в сладкарница. Поощрявайте го да участва в 

полезни дейности, да създава нови приятелства и да се забавлява. 

Изяснете как се рекламират наркотиците и алкохолът. Учете детето си да 

отказва предложения за алкохол и наркотици. Помолете го да преглежда 

вестниците и да чете статиите на тази тема. Разговаряйте с него за огромните 

загуби на човешки живот и ресурси поради употребата им. С други родители 

организирайте “контролирани дейности” на децата си, за да ограничите свободното 

им време, често водещо до нежелани експерименти. 

СЕДМИ - ДЕВЕТИ КЛАС 
Младежите, употребяващи алкохол, цигари и други наркотици, обикновено 

започват преди завършването на девети клас. Те вземат наркотици, защото 

приятелите им го правят. През тези години голяма част от усилията ви да 

предпазите децата си трябва да бъде насочена към засилване на мотивацията им 

за избягване на алкохола и другите наркотици. Ето някои важни стъпки: 

■ Акцентирайте върху това колко непредсказуеми могат да бъдат последиците 

от употребата на алкохол и други наркотици. Детето ви трябва да осъзнае, че това е 

вредно и незаконно. Въпреки че много хора, използващи наркотици, изглеждат 

нормално здрави, това е изключително рисковано и всичко, което те предлагат, е 

ужасно преживяване, което може да промени целия живот. 

■ Опознайте приятелите на детето си и техните родители. Срещнете се с тях, 

канете ги често на гости. Споразумейте се за вечерен час. Следете за съмнителни 

събирания и други занимания. 

■ Проверявайте какви места посещава детето ви. Ако каже, че е на гости у 

приятел, уверете се, че познавате него и родителите му. Ако е на кино, информи-

райте се какъв филм ще гледа. Промяна на плановете в последната минута, без 

допитване до родителите или друг възрастен, отговорен за него, да не се допуска. 

До края на девети клас детето ви трябва да знае: 



■ характеристиките и химическия състав на определени наркотици и техните 

взаимодействия, 

■ наркотичните ефекти върху физиологията на човек: кръвообращението, 

дихателната, нервната и половата система, 

■ етапите на химическата зависимост и тяхната непредсказуемост при 

определени хора, 

■ начините, по които употребата на наркотици се отразява на дейности, 

изискващи координация на движенията, като шофиране или участие в спортни 

прояви, 

■ семейна обремененост, особено ако е имало алкохолизъм или пристрастяване 

към наркотици. Научете детето си да разпознава ситуациите, криещи опасности. 

Продължавайте да отделяте време за разговори насаме с него, като обсъждате 

важните за възрастта му неща. Редовно оглеждайте и актуализирайте домашните 

задължения на всички. Разговаряйте с детето си за приятелството, обяснявайки, че 

истинските му приятели не биха го карали да върши неща, с които ще навреди на 

себе си, на семейството си и на околните. Планирайте контролирани от вас 

събирания или други забавления, които да изключват алкохол и наркотици.  

ДЕСЕТИ - ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС 
Учениците от средните училища са ориентирани за бъдещето си. Представата 

им за възрастните е все по-реалистична, затова проявяват жив интерес към 

начините, по които решават своите проблеми. Младежите продължават да 

сформират групи съобразно интересите си и принадлежността им към съответната 

група до голяма степен мотивира тяхното поведение и постъпки. 

Докато завърши средното училище, детето ви трябва да знае: 

■ непосредственото и продължително влияние на определени лекарства върху 

здравето и възможните фатални последици от тяхното комбиниране, 

■ влиянието на алкохола и наркотиците при бременност, 

■ възможните последствия от използването на подръчни материали при 

употреба на наркотици, 

■ значението, което има за обществото разпространението на наркотиците и 

възможностите за неговото ограничаване. Наркотиците могат да провалят 

шансовете на децата ви да бъдат приети в университет, в армията или да получат 



престижна работа. 

Разговаряйте при всеки удобен случай за вредата от алкохола и употребата на 

други опиати. Ограничавайте броя на часовете, в които детето ви е вкъщи без 

наблюдение. Изследванията са установили, че това е времето между 15:00 и 

18:00ч., когато има най-голяма вероятност да се изпробват наркотици. Поощрете го 

да се запише в спортен клуб, в художествен състав, отговарящ на неговите 

интереси. Колкото е по-заето, толкова е по-малка вероятността то да се отегчи и 

потърси изход чрез алкохола или наркотици. Направете така, че детето ви да има 

достъп до най-новата информация за тях. 

Обединете се с други родители, за да сте сигурни, че на събиранията, на които 

ходят, не се употребяват алкохол и опиати. Разговаряйте за бъдещето. Обсъждайте 

вашите очаквания и неговите собствени амбиции. 

Ето някои фактори, които предразполагат към наркотици: 

■ ниски оценки или лошо представяне в училище 

■ агресивно, бунтарско поведение 

■ прекалено влияние на връстниците 

■ липса на родителска подкрепа и напътствия 

■ проблеми с поведението в ранна възраст 

Понякога е трудно да се различи нормалното поведение от това, причинено от 

наркотици. Нужна е проницателност, за да се забележат признаците на 

използването им. 

Затова вземете под внимание следното: 

■ Детето ви изглежда ли вглъбено в себе си, депресирано, уморено и небрежно 

към външния си вид? 

■ Станало ли е враждебно и отчуждено, влошени ли са отношенията му с 

другите членове на семейството? 

■ Изоставило ли е старите си приятели? 

■ Понижени ли са оценките му в училище, отсъства ли от занятия? 

■ Загубило ли е интерес към любимите занимания и спорта? 

■ Променил ли се е начинът му на хранене и спане? 

Положителният отговор на който и да е от тези въпроси може би означава 

употреба на алкохол или друго наркотично средство, но може да бъде и резултат на 

други негови проблеми. В този случай най-добра е помощта на семейния или 



училищния лекар. 

Проверявайте за следи от наркотици или принадлежности, свързани с 

употребата им. Наличието на лули, хартия за свиване на цигари, малки медицински 

шишенца, капки за очи или бутанови запалки може да означава използването на 

наркотици. Колкото по-рано забележите и се заемете с проблема, толкова 

вероятността да помогнете на детето си е по-голяма. 

Ако детето ви е под влияние на алкохол или други опиати, изчакайте докато 

изтрезнее и след това спокойно и обективно обсъдете положението. Наложете 

наказанието, което семейството е определило, и не отстъпвайте от него срещу 

каквито и да било обещания за бъдещо коригиране на поведението. Ако детето се е 

пристрастило, ще ви е необходима помощ от страна на семейния лекар, районната 

поликлиника или психиатрична клиника. Родители, чиито деца са били лекувани, 

също могат да помогнат. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И УЧИЛИЩЕ 
Срещнете се с преподавателите; запознайте се с програмата на училището за 

борба с алкохола, тютюнопушенето и наркотиците. Повдигнете въпроса на 

родителски срещи; поканете специалисти и полицейски служители, за да се 

разгледа проблемът в неговата цялост. 

АЛКОХОЛ 
Дори малки дози алкохол значително понижават чувството за преценка и коор-

динация; до средни дози засилват агресивността, а големите дози разстройват 

умствените функции. 

Големите количества водят до смущения в дишането и смърт. Продължителната 

употреба има за резултат трайни увреждания на мозъка и черния дроб, засяга 

плода при бременност, може да доведе до забавено умствено развитие на 

новороденото. 

ТЮТЮН 
Пушачите са по-склонни да боледуват от сърдечни заболявания. Рак на белите 

дробове, ларинкса, панкреаса, бъбреците, емфизим, хроничен бронхит, риск от 

спонтанен аборт, преждевременно раждане се появяват по-често при пушачите. 



КАНАБИС 
Всички форми имат отрицателен ефект: значително ускоряване на пулса, силно 

зачервени очи, пресъхване на устата, увеличаване на апетита, отслабване или 

загуба на паметта, променено чувство за време, намалена работоспособност, 

концентрация и координация. Марихуаната може да доведе до параноя и психоза; 

тя поразява дихателната система. 

Вид Название Как изглежда Употреба 

Марихуана Трева 

Мери Джейн 

Синсемила Ганджа 

Като изсушен 

магданоз завит на 

цигара 

Чрез пушене храна 

Тетрахидро ТХК 

Канабинол 

Меки желатинови 

капсули 

Орално 

Хашиш Хаш Кафяви или черни 

питки или топки 

Пушене или храна 

Хашишово масло Хаш ойл Сироп - от 

прозрачен до черен 

Пуши се примесен 

с тютюн 

ИНХАЛАНТИ 
Бързите отрицателни ефекти на инхалантите включват гадене, кихане, кашляне, 

кървене от носа, умора, липса на координация и апетит. Разтворителите и 

аерозолните спрейове причиняват сърцебиене, затрудняват дишането. Амил- и 

бутилнитратите причиняват главоболие, ускорен пулс, хепатит и мозъчни 

увреждания, спиране на дишането и смърт. Продължителната употреба трайно 

уврежда нервната система. 

Вид Название Как 

изглежда 

Употреба 

Нитрооксид Газ на смеха Мальк цилиндър от 8 

г, който се продава с 

балонче или 

тръбичка за 

разбитата паста в 

аерозолния спрей 

Вдишват се парите 



Амилнитрат Попери и Снапери Прозрачна 

жълтеникава 

течност 

Вдишват се парите 

Бутилнитрати Треска 

Мълния  

Куршум  

Връхна точка 

В малки бутилки Вдишват се парите 

Хлорхидрокарбонати Аерозолни 

спрейове 

Кутии с 

аерозолна боя или 

почистващи 

течности 

Вдишват се парите 

Нитрокарбонати Разтворители Кутии с аерозолни 

в-ва - бензин, 

разредител, лепило 

Вдишват се парите 

КОКАИН 
Стимулира централната нервна система. Това е наркотик, към който 

пристрастяването е изключително бързо, а действието му започва след десетата 

секунда - разширени зеници, учестен пулс, високо кръвно налягане, безсъние, 

халюцинации и припадъци. Използването може да причини смърт поради спиране 

на сърцето или дихателна недостатъчност. 

Вид Название Как 

изглежда 

Употреба 

Кокаин Кока, Захар 

Снежинка, 

Лейди, Сняг 

Бяла пудра на 

кристалчета 

Инжектиране 

Вдишване 

Кокаин Бяло Бели до 

светлокафяви 

таблетки или 

кристални блокчета, 

приличащи на сапун 

На бучки 

ДРУГИ СТИМУЛАНТИ 
Стимулантите могат да причинят сърцебиене, разширени зеници, главоболие, 



увредено зрение, виене на свят, безсъние и безпокойство. Високи дози водят до 

неритмично сърцебиене,треперене, загуба на координация и дори колабиране. 

Вид Название Как 

изглежда 

Употреба 

Амфетамин Бензедрин 

Декседрин 

Бифетамин 

Капсули, Хапчета, 

Бял прах 

Поглъща се 

Инжектира се 

Вдишва се 

Метамфетамини Таблетки 

Хапчета 

Бучка, подобна на 

парафин 

Поглъща се 

Инжектира се 

Вдишва се 

Допълнителни Риталин 

Вораним 

Цилерт 

Сандрекс 

Плегин 

Дидрекс 

Прелюдии 

Хапчета или 

капсули 

Поглъща се 

Инжектира се 

ДЕПРЕСАНТИ 
Ефектът до голяма степен е подобен на влиянието на алкохола. Малки 

количества успокояват и отпускат мускулите; приемането на големи дози 

предизвиква смущения в говора, залитане и промяна на възприятията, а големите 

количества може да доведат до кома или смърт. Комбинирането на тези наркотици 

с алкохол увеличава тяхното влияние, като с това нараства и рискът. Редовната 

употреба може да доведе до пристрастяване. Съществува вероятност бебетата, 

родени от майки, злоупотребяващи с депресанти, също да са зависими от 

наркотиците. 

Вид Название Как изглежда Употреба 

Барбитурати 
 

Червени, жълти сини или 

червено-сини капсули 

Орално 

Метакулон 
 

Таблетки Орално 

Транквиланти 
 

Таблетки или капсули Орално 



ХАЛЮЦИНОГЕНИ 
Ефектите от фенциклидина са чувство на отчуждаване, забавени движения, 

притъпени усещания, несвързана реч, раздразнително поведение и халюцинация. 

Този вид дрога блокира болко- рецепторите, затова често има самонаранявания. 

ЛСД предизвиква илюзии и халюцинации, физическите признаци са разширени 

зеници, ускорен пулс, повишено кръвно налягане, безсъние, треперене. Изпитва се 

паника, объркване, подозрение, мъчително безпокойство и загуба на контрол. 

АНАБОЛНИ СТЕРОИДИ 
Това са група силно действащи вещества, тясно свързани с мъжкия полов 

хормон “Тестостерон". Днес медицинската им употреба се ограничава до някои 

анемии, изгаряния и рак на гърдата. Взимат се в комбинация с програма от 

упражнения за изграждане на мускулна маса, но засягат черния дроб, сърдечно-

съдовата и половата система, водят до стерилитет и импотентност при мъжете. При 

жените могат да се развият мъжки белези и безплодие. Водят до агресивност и 

войнственост, хепатит, морави или червени петна по тялото, треперене, 

необяснимо потъмняване на кожата. 


