
ЗДРАВНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА И ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПОВОД 
26 ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗЛОУПОТРЕБАТА И  

С НЕЛЕГАЛНИЯ ТРАФИК НА НАРКОТИЦИ 
 
 
От 1988 г. отбелязваме 26 юни като Международен ден за борба със злоупотребата 

и нелегалния трафик на наркотични вещества. За такъв той е определен с резолюция на 
Общото събрание на ООН от 7 декември 1987 г. Идеята на инициативата е всички хора по 
света да изразят своята активна позиция и съпричастност с усилията за ограничаване 
разпространението на наркотиците. 

На 24 юни 2022 г., в гр. Ботевград РЗИ-Софийска област съвместно с ПГТМ „Христо 
Ботев“ отбелязаха Международния ден за борба със злоупотребата и разпространението на 
наркотици със здравно-образователна и информационна кампания. В нея взеха участие 67 
ученици. 

  

 
 

Мероприятието включваше: 
 Изнасяне на презентация на тема „Психоактивните вещества и младите хора“, с 

дискусия за опасностите от употреба и злоупотреба с най-актуалната и разпространена сред 
младите хора в момента „дизайнерска дрога“ – термин за наркотици, които се създават така, че 
да се заобиколят съществуващите закони, чрез промяна на молекулярната структура на вече 
съществуващи дроги или в намиране на различни химични структури, които имат същите ефекти 
като традиционните наркотици; 

 Осъщестяване на интерактивен метод „Дървото на проблема“ – на дъската се 
изписват предложенията на участниците в кампанията за причините /корените/ и последствията 
/короната на дървото/ от употребата и злоупотребата с психоактивни вещества и алтернативата 
на зависимото поведение – предлагат се дейности за младите хора, които укрепват здравето им 
и утвърждават отговорно поведение;  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD


 Провеждане на заключителна психодраматична игра „Как да откажа на дилър“ – 
участниците представят различни находчиви начини за отклоняване на употребата на дрога на 
различни обществени места.   

 

 
 

 Предоставяне на информация за помощ и подкрепа с безплатни консултации в:  
Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите 

Интернет адрес: http://sofiamca.org   
София 1504, бул. “В. Левски” № 126  

Телефон: 02/ 944-64-97;  
Факс: 02/ 943-39-80; 

 E-mail: info@sofiamca.org  
Дневен консултативен център за деца, юноши и родители София   

бул. “Сливница”, бл. 212, вход Г /на гърба на сградата/  
Телефон: 02-931-12-02  

Всеки работен ден от 11 до 17 часа  
може да се запише час за консултация.  
Предоставяните услуги са безплатни. 

 
 

 

 
 

РЗИ – Софийска област 

Дирекция „Обществено здраве“ 
Отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ 

 
https://rzi-sfo.bg/  
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