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ВЪВЕДЕНИЕ
Свързаността на престъпността и злоупотребата с наркотични вещества, отдавна е в
полезрението на специалистите. Правонарушителните действия могат да варират от
дейности, като шофиране под въздействието на алкохол и/или наркотици, домашно
насилие, проституция до грабежи, нападения и изнасилвания. Производството и
разпространението на наркотици, като канабис и метамфетамин или употребата на
непредписани медикаменти с наркотично действие, също са действия, наказуеми от
закона.
Корелацията между употребата на наркотици и престъпността обаче е трудна за
установяване. Дали употребата на наркотиците и психоактивните вещества изобщо /ПАВ/
водят до престъпни дейности или това не е така? Изследователите предполагат, че
съществува силна връзка между употребата на „твърдите” наркотици и проявата на
престъпно поведение. Това вероятно е така, защото потребителят на наркотици има
изкривена представа за социалната подкрепа в тесния социален кръг, който е изградил с
хората около себе си. Други социални фактори също са важни за разбирането на това,
защо има деца и младежи, които започват да употребяват наркотици или алкохол, или
извършват
престъпна дейност. Те включват: условията за живот на индивида,
семейството, работата, семейното положение и психичното здраве.
Алкохол и престъпност
Алкохолът е ключов фактор в извършването на много тежки престъпления. Статистиката
показва, че в Европейските държави близо 1 от 5-ма души, арестувани при проверка от
полицията, са дали положителна проба за алкохол. Алкохолът е фактор в над 60 на сто от
самоубийствата, 75 на сто от убийствата, 70 на сто от извършените побой, в 50 на сто от
сбиванията и нападенията. Една трета от правонарушителите са с проблемна употреба на
алкохол или са имали предишни проблеми с алкохола. Почти половината са
злоупотребявали с алкохол в миналото, а една трета са имали агресивно поведение,
свързано с употреба на алкохол. Почти половината от тези хора са алкохолно зависими.
Алкохолната зависимост също е отличаващ фактор по отношение на лицата лишени от
свобода.
Наркотици и престъпност
Използването на наркотици се счита за престъпно деяние в почти всички страни по света,
а употребата на наркотици е почти винаги свързвана с престъпно поведение. Този факт
означава, че съществува връзка между наркотиците и престъпността. Проучванията
предполагат обаче, че една част от наркозависимите не продължават да извършат други
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престъпления като кражби или нападения. Употребата на наркотици не винаги води до
увеличаване на престъпността, дори и сред хора, които са редовни потребители или които
са развили зависимост.
Наркоупотребата може да доведе до престъпно поведение. Използването на незаконни
наркотици често се свързва с убийства, изнасилвания, грабежи, животозастрашаващи
нападения, кражби, включващи влизане с взлом, тежки престъпления, престъпления с
моторни превозни средства, палежи и престъпления от омраза, които имат опасни
последици. Без съмнение, употребата на наркотици и престъпността са тясно свързани.
От друга страна не трябва да изненадва, че затвора оказва слаб ефект върху лечение на
зависимостта към наркотици или за насърчаване на рехабилитацията. Провеждането на
лечение на някого в затвора и ограничаването на достъпа му до алкохол и наркотици е
лечение без психична стабилизация и най-често употребата на незаконни субстанции се
възобновява скоро след напускане на затвора. Това само по себе си не само е неефективно,
но е скъпо и отнема прекалено много време за реализирането на каквато и да е промяна.
За много хора в системата на наказателното правораздаване, предотвратяването на
бъдещи престъпления или повторни арести след напускането на затвора е невъзможно, без
лечение на зависимостите.

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕТО
Във връзка с изпълнението на проект по договор №BG 01 – 002/12.06.2015 г. се провежда
проучване сред инспекторите от Детска педагогическа стая, Местните комисии за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и специалисти по отношение
на дела на децата и младежите, редовно употребяващи наркотици с правонарушително
поведение. Установяване на нивата на детска и младежка престъпност и асоциално
поведение сред таргет групата и събиране на информация за възможна причинноследствена връзка. Анализиране на данните и информация, генерирана от България и
Исландия. Включване на данните в сравнително съпоставяне на основата на обща
сравнителна база.
Данните дават основа за установяване на връзки и аналогии между двата феномена криминогенното поведение при деца и непълнолетни и употребата на психоактивни
вещества.
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ДИЗАЙН НА АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ
а/ Цел на анкетното проучване:
Основната цел на анкетното проучване е създаване на начална точка и база за адаптация
на Исландския модел в български условия, с внедряването на най-добри практики и
модели за превенция. Данните от изследването служат за изработване на пилотен модел за
превенция на употребата на психоактивни вещества сред деца и младежи. Анализираните
методи и похвати за работа с деца и млади хора, част от Исландския модел и ранна
превенция на зависимости, се съпоставят с българските. Обработените резултати са
основа за адаптиране на най-добрите исландски практики в българските условия, с цел да
се постигне по-добра пригодност на модела към специфичните характеристики и нужди
на българското общество, както и съвместимост с българските и европейските политики,
стандарти и законодателство и одобрени методи за работа с деца и младежи в риск.
б/ Задачи на анкетното проучване:
1. Разработване на анкетна карта за проучването.
2. Подготовка и извършване на анкетното проучване.
3. Обработка на данните и анализ на получените от анкетното проучване резултати.
в/ Описание на направеното проучване:
Анкетното проучване се проведе в България в периода 15.07.2015- 28.08.2015 год. сред
инспекторите от Детска педагогическа стая, Местните комисии за борба с
противообществените прояви при малолетни и непълнолетни и регионални инспекторати,
специалисти – психолози и социални работници, за информация по отношение на дела на
децата и младежите, редовно употребяващи наркотични субстанции, сред двата пола
(приблизително в съотношение 4:7 – съответно 36.36% мъже и 63.63% жени).
Анкетното проучване няма претенции за национална представителност.
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В проучването взеха участие 22 лица, от които:
1. На графиката са показани данни за анкетираните експерти (пол) и стажът в брой
години на съответният експерт.

Графика представяща полът и годините стаж на експертите
попълнили анкетни карти
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Реципиенти: 14 жени и 8 мъже. Съответно – 63.63% са жени и 36.37% мъже.
МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Изпращане на анкетната карта по електронна поща на адреси на участниците инспекторите от Детска педагогическа стая, местните комисии за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и други специалисти, за
информация по отношение на децата и младежите, употребяващи наркотични субстанции
и извършващи престъпления. Попълнените анкети се изпращат обратно на e-mail адрес на
екипа, извършващ допитването. Предоставяне на възможност за анонимност на
рецепиентите при попълване на анкетната карта, с цел обективност и пълнота на данните.
Проучване на нивата на детска и младежка престъпност и асоциално поведение сред
таргет групата и събиране на информация за възможна причинно-следствена връзка се
осъществява на територията на България. Включените в доклада изследователски данни
от Исландия се отнасят за предишни периоди. Установяване на връзки и аналогии между
два феномена - криминогенното поведение при деца и младежи и употребата на
психоактивни вещества.
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Включване на преките бенефициенти от целевите групи в изследователската част:
Методът предвижда участие на българските експерти, специалисти и заинтересовани
служители. Методът позволява активно участие, съпричастност и подкрепа от страна на
преките бенефициенти и заинтересованите страни, с което се гарантира постигане на
предвидените резултати, свързани с прозрачността, координираността и ефективността
при формирането и провеждането на националните и местните превантивни политики.
Подход, базиран на фазите: Осъществяването на допитването е разделено на фази.
Проучване в България, с цел събиране на данни за последващ сравнителен анализ;
Анализиране на информация, с цел запознаване с Исландския модел за първична
превенция по критерий: най-успешни резултати от проведени дейности за борба с
употребата на незаконни субстанции и наркотична зависимост сред деца и младежи в
риск, както и най-широк обхват на дейностите сред общностите и обществото.
Обобщаване на изводите и извеждане на препоръки.
Адекватни мултидисциплинарни изследователски методи, свързани с набирането на
информация, както и с организирането и провеждането на проучвания.
Мултидисциплинарността произтича от спецификата на изследвания обект и от
необходимостта при формирането, провеждането и оценките на политиките активно да се
привличат всички заинтересовани страни.
Създаване на механизми за работа: надзор и отчетност, за да се гарантира, че
изследването ще достигне определените планирани цели. Осигуряване на всички значими
заинтересовани страни за реципиенти и определяне на това каква информация ще се
събира.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Подборът на участници в допитването е от представители на държавни органи, местна
администрация, специалисти в общността, които могат да осигурят подкрепа за
програмите и методите, които ще бъдат достигнати в тяхната работа. Определяне на
ролите и отговорностите на членовете на екипа, така че да е ясна ролята на всеки,
ангажиран със съответната задача.
По време на процеса на планиране, трябва да се постигне консенсус по отношение на:
- Мисията.
- Целите и задачите.
- Вземане на решения по процесите за планиране и дейността.
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- Ролите и отговорностите.
- Целевата група.
- Наблюдението на процеса.
- Управлението на процеса и мониторинг.
- Оценката и наблюдението на допитването.
- Разработването на писмени политики и препоръки за мерки, насочени към деца и
младежи с криминогенно поведение и употреба на ПАВ.
- Насърчаването на ефективно сътрудничество, премахването на традиционните
бариери между институциите.
- Насърчаването на обмена на информация между членовете на екипа.
- Определянето на ролите, отговорностите, ангажиментите и ресурсите.
- Осигуряването на надзор за постигане на качество.
Превантивно мислене
Осъществяването на инвестиции в общественото здраве и инвестиране в инициативи за
превенция и ранна интервенция за справяне с наркотичната злоупотреба и младежката
престъпност.
Основни послания
Младите хора, които системно употребяват алкохол и/или вземат наркотици, са в по-висок
риск от участие в асоциално поведение и извършване на престъпления. Тези младежи,
които не са включени в лечебни и рехабилитационни програми, са изложени на много
висок риск от здравословни увреждания, поради злоупотребата с психоактивни вещества.
Ранната превенция, насочена към децата и семействата в риск, е от съществено значение.
Универсалната превенция, използвана в училищата, може да спомогне за развитието на
социални умения, изграждане на взаимоотношения и ценности, мотивиране към социалнополезни дейности на младите хора. Превантивната работа в училищна среда е основен
протективен фактор. Превенцията включва лечение и социално-психологическа подкрепа
за младите правонарушители, с цел избягване бързото връщане към употреба на
наркотици и извършване на престъпления.
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исландския модел за превенция“, Договор № BG 01-002/12.06.2015 г.
Бенефициент: Сдружение за прогресивна и отворена комуникация

ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ

Анкета
Анкетата цели изследване на възможна корелация между употребата на психоактивни вещества сред
децата и младежите и извършването на противообществени прояви от тях. Въпросите са насочени към
професионалисти, работещи със деца и млади хора с противообществено и криминално поведение.
Получената информация ще даде възможност за изследване на хипотезата за връзки и аналогични
отношения между двете явления – употребата на психоактивни вещества и криминогенно поведение
при деца и юноши от същите. Резултатите ще бъдат изходна база и основание за разработка за
усъвършенстване и допълване на съществуващите превантивни модели и програми.

1. Име (или пол).................................................................................................................
2. Длъжност........................................................................................................................
3. От колко години работите във Вашата институция..................................................
4. В кое населено място практикувате професията си..................................................

Въпроси:
1. В какъв процент от случаите на работа с деца и младежи с противообществени прояви във
Вашата практика, има наличие на употреба на наркотични вещества?
........................................................................
/моля, напишете приблизителен процент/
2. Сред какъв приблизителен процент от децата и младежите, с които се срещате във Вашата
работа, е характерна употребата или злоупотребата с психоактивни вещества?
........................................................................
/моля, напишете приблизителен процент/
3. Сред съответния процент употребяващи наркотици и с правонарушително поведение, в каква
степен, според Вас „твърдостта“ на наркотика влияе на тежестта на престъплението и рецидива
на правонарушителните действия?
а/ ниска
б/ умерена
в/ значителна
/моля, заградете избрания от Вас отговор/

г/ висока
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4. В посочения процент, продължителността на употребата на съответните наркотици в каква
степен влияе върху тежестта на престъплението и повторно извършване на правонарушително
поведение?
.........................................................................
/моля, степенувайте от 1 до 10, като с 1 отбележите най-слабо влияние, а с 10 – най-силно/
5. В какъв процент от случаите във Вашата практика наблюдавате извършване на престъпления от
деца и младежи като пряко следствие (или пряка последица) от употреба на наркотик?
........................................................................
/моля, напишете приблизителен процент/
6. В какъв процент от престъпленията, извършвани от деца и младежи във Вашата професионална
работа срещате извършване на престъпления с цел набавяне на финансови средства за
закупуване на ПАВ?
........................................................................
/моля, напишете приблизителен процент/
7. Какво бихте препоръчали като интервенция, законодателна инициатива или възпитателна
мярка спрямо млади нарушители, употребяващи или злоупотребяващи с наркотици?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...................................
/моля, напишете/

Благодарим Ви за съдействието!
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ДАННИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО
Данните, получени от проведени анкети, представят мнението на експерти, работещи с
деца и млади хора, които имат противообществено и криминално поведение. Данните
спомагат изследването на корелацията между употребата на психоактивни вещества
/ПАВ/ и извършването на противообществени прояви от младежи. Представената
информация дава възможност за изследване на хипотезата за връзки и взаимоотношения
между двете явления - употреба на ПАВ и криминогенно поведение при деца и младежи.
Резултатите, получени от изследването, създават изходна база и основание за разработка,
усъвършенстване и допълване на съществуващи превантивни модели и програми.
2. Карта на страната, показваща населените места, от където са получени попълнени
анкетни карти.
Общ брой на анкетните
карти по населени места
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

София – 10
Смолян – 1
Габрово – 1
Велико Търново -1
Видин – 1
Ямбол – 1
Варна – 2
Пловдив – 5

3. На графиката за показани градовете, от които са получени попълнени анкетни
карти. Стойностите за съответните градове показват съответния получен брой
анкетни карти.
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Варна; 2
София, 10
Пловдив ; 5
Смолян; 1
Габрово; 1
Ямбол; 1

Видин; 1

Велико Търново, 1

4. Таблица, представяща демографска информация за експертите от различните
области, взели участие в изследването.

Анкета номер

Пол

Име

Длъжност

Години стаж

Град

1 жена

Специалист в Превантивен
информационен център по
наркомании

2 Велико
Търново

2 жена

Председател на Общински
съвет по наркотични
вещества

10 Габрово

3 жена

Национален статистически
институт, главен експерт

21 София

4 жена

инспектор Детска
педагогическа стая

6 Видин

5 жена

Психолог

7 София

6 мъж

Социален работник

7 мъж

Секретар на МК

5 София

8 мъж

Секретар на МК

5 София

12 София
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9 жена

Секретар на общински
съвет по наркотични
вещества

10 Смолян

10 жена

инспектор

19 София

11 жена

инспектор

27 София

12 жена

инспектор

16 Ямбол

13 жена

инспектор

17 София

14 мъж

инспектор

19 София

15
16
17
18

инспектор
Социален работник НПО
обществен възпитател
обществен възпитател
МКБППМН
обществен възпитател
МКБППМН
Социален работник
обществен възпитател
МКБППМН
Психолог НПО

15
9
13
14

мъж
мъж
мъж
жена

19 жена
20 жена
21 мъж
22 жена

София
Пловдив
Варна
Пловдив

18 Пловдив
15 Варна
18 Пловдив
11 Пловдив

Въпроси към анкетна карта:
1. В какъв процент от случаите на работа с деца и младежи с противообществени
прояви във Вашата практика, има наличие на употреба на наркотични вещества?
Анкетна карта 1 – жена, София, Национален статистически институт, Главен експерт,
години стаж – 21,
Отговор: 30%
Анкетна карта 2 – жена, София, Психолог, години стаж – 7,
Отговор: 50%
Анкетна карта 3 –жена, Велико Търново, Специалист в Превантивен информационен
център по наркомании, години стаж – 2,
Отговор: 30% с тенденция да се увеличават случаите
Анкетна карта 4 – жена, Видин, Инспектор Детска педагогическа стая, години стаж – 6,
Отговор: 0 %
Анкетна карта 5 – жена, Габрово, Председател на Общински съвет по наркотични
вещества, години стаж – 10,
Отговор: 15 %
Анкетна карта 6 – жена, Смолян, Секретар на общински съвет по наркотични вещества,
години стаж – 10,
Отговор: 5 %
Анкетна карта 7 – мъж, София, Социален работник, години стаж – 12,
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Отговор: 6 %
Анкетна карта 8 – мъж,София, Секретар на МК, години стаж – 5,
Отговор: 10 %
Анкетна карта 9 –мъж, София, Секретар на МК, години стаж – 5,
Отговор: 0 %
Анкетна карта 10 – жена, София, Инспектор Детска педагогическа стая, години стаж –
19,
Отговор: 15%
Анкетна карта 11 – жена, София, Инспектор Детска педагогическа стая, години стаж –
27,
Отговор: 10-15 %
Анкетна карта 12 – жена, Ямбол, Инспектор Детска педагогическа стая, години стаж –
16,
Отговор: 10%
Анкетна карта 13 – жена, София, Инспектор Детска педагогическа стая, години стаж –
17,
Отговор: 15%
Анкетна карта 14 – мъж, София, Инспектор Детска педагогическа стая, години стаж – 19,
Отговор: 40 %
Анкетна карта 15 – мъж, София, Инспектор Детска педагогическа стая, години стаж – 15,
Отговор: 20 %
Анкетна карта 16 – мъж, Пловдив, Социален работник НПО, години стаж – 9,
Отговор: 40%
Анкетна карта 17 – мъж, Варна, Обществен възпитател, години стаж – 9,
Отговор: 60%
Анкетна карта 18 – жена, Пловдив, Обществен възпитател към МКБППМН, години стаж
– 14,
Отговор: 40%
Анкетна карта 19 - жена, Пловдив, Обществен възпитател в МКБППМН, години стаж –
18,
Отговор: 65%
Анкетна карта 20 – жена, Вана, Социален работник, години стаж – 15,
Отговор: 70%
Анкетна карта 21 – мъж, Пловдив, Обществен възпитател в МКБППМН, години стаж –
18,
Отговор: 60%
Анкетна карта 22 – жена, Пловдив, Психолог НПО, години стаж – 11,
Отговор: 35%
Графика към въпрос 1.
На графиката са показани отговори получени от
проведените анкети с експерти в областта на противообществените прояви и
употребата на наркотични вещества.
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-

-

В процентни стойности са показани отговорите получени в анкетните карти попълнени
от експертите.
В числовите стойности са показани общият брой на отговорите получени от
експертите
Графика 1.

Според получените резултати от анкетното проучване, може да се изведе и следното
съотношение:

1. Трите най-високи дяла са по 13.63 % /3-ма/ от участвалите в анкетата експерти,
определящи процента от случаите, с които работят и има противообществени прояви
на деца и младежи и наличие на употреба на наркотични вещества. Тези дяловете
посочени от експертите се отнасят съответно за изборите на 10 %, на 15% и 40% от
случаите, с които работят се наблюдава употреба на наркотични вещества и
същевременно извършване на престъпления.
2. 9,08 % /2-ма/ от експертите са отговорили, че не са срещали в практиката си подобни
случай на употреба на наркотични вещества и извършване на престъпления.
Също 9,08 % от експертите са отговорили, че срещат в 30 % от случаите, с които
работят и употреба на ПАВ, и извършване на престъпления.
3. 4.54 %(близо 5%) /един/ от експертите отговоря, че в 6 % от случаите в практиката им
са наблюдавали случаи на употреба на наркотични вещества и извършване на
правонарушителна дейност.
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Също така 4.54 % от запитаните експерти в проучването посочват, че в 50 % от
случаите, с които работят, извършилите криминални деяния употребяват наркотични
вещества.
В най-малък процент 4.54 % от случаите, с които експертите работят има употреба
на психоактивни вещества от страна на децата правонарушители съответно за всеки в
процентна стойност, това са 4.54 % / един/ от експертите, участвали в проучването.
От посочените данни, може да се обобщи, че процентът на децата и младежите
извършващи противообществени прояви в практиката на експертите, в комбинация
с употреба на психоактивни вещества е средно 28, 45%.
Може да се каже, че това е значителен процент т.е. средно при близо 1/3 от
случаите в работата на участвалите в анкетата експерти се констатира употреба
на ПАВ от страна на децата и младите хора с правонарушително поведение.
Допълнителна графика към Въпрос 1. На графиката са показани стойностите
посочени от експертите за случаите в практиката им, в които срещат употреба на
ПАВ и извършване на престъпни деяния. С пунктир е посочена динамиката и
изменението в стойността на експертите представени в процентна стойност
отговорили на въпроса в анкетната карта.
Графика 1.1.
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2. Сред какъв приблизителен процент от децата и младежите, с които се срещате във
Вашата работа, е характерна употребата или злоупотребата с психоактивни
вещества?
Анкетна карта 1 – жена, София, Национален статистически институт, Главен експерт,
години стаж – 21,
Отговор: 30%
Анкетна карта 2 – жена, София, Психолог, години стаж – 7,
Отговор: 80%
Анкетна карта 3 –жена, Велико Търново, Специалист в Превантивен информационен
център по наркомании, години стаж – 2,
Отговор: Над 50% са употребили поне един път през живота си, а 30% употребяват
редовно
Анкетна карта 4 – жена, Видин, Инспектор Детска педагогическа стая, години стаж – 6,
Отговор: 10 %
Анкетна карта 5 – жена, Габрово, Председател на Общински съвет по наркотични
вещества, години стаж – 10,
Отговор: 12- 15 %
Анкетна карта 6 – жена, Смолян, Секретар на общински съвет по наркотични вещества,
години стаж – 10,
Отговор:14.6 %
Анкетна карта 7 – мъж, София, Социален работник, години стаж – 12,
Отговор: 5%
Анкетна карта 8 – мъж,София, Секретар на МК, години стаж – 5,
Отговор: около 15 %
Анкетна карта 9 –мъж,София, Секретар на МК, години стаж – 5,
Отговор: 7-8 %
Анкетна карта 10 – жена, София, инспектор, години стаж – 19,
Отговор: 15%
Анкетна карта 11 – жена, София, инспектор, години стаж – 27,
Отговор: 15%
Анкетна карта 12 – жена, Ямбол, инспектор, години стаж –16,
Отговор: 10%
Анкетна карта 13 – жена, София, инспектор, години стаж – 17,
Отговор: 15%
Анкетна карта 14 – мъж, София, инспектор, години стаж – 19,
Отговор: 20 %
Анкетна карта 15 – мъж, София, инспектор, години стаж – 15,
Отговор: 15 %
Анкетна карта 16 – мъж, Пловдив, социален работник НПО, години стаж – 9,
Отговор: 35%
Анкетна карта 17 - мъж, Варна, обществен възпитател, години стаж – 13,
Отговор: 60%
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Анкетна карта 18 – жена, Пловдив, обществен възпитател към МКБППМН, години стаж
– 14,
Отговор: 35%
Анкетна карта 19- жена, Пловдив, обществен възпитател в МКБППМН, години стаж –
18,
Отговор: 55%
Анкетна карта 20 – жена, Вана, социален работник, години стаж – 15,
Отговор: 50-60%
Анкетна карта 21 –мъж, Пловдив, обществен възпитател в МКБППМН, години стаж – 18,
Отговор: 50%
Анкетна карта 22 – жена, Пловдив, психолог НПО, години стаж – 11,
Отговор: 30%
Графика 2. На графиката са представени приблизителният процент на децата и
младежите, с които се срещат експертите в своята практика и за които е характерна
употреба и злоупотреба с ПАВ. Данните са представени в процентни стойности.
Посочени са и общият брой на анкетните карти, в които са посочени съответните
процентни стойности на случаите в практиката им засягащи разглеждания проблем.
Допълнителна графика към въпрос 2. На допълнителната графика са представени
съответните отговори на въпрос 2 в процентни стойности. За да е изчерпателно
представянето на данните в допълнение е включен и процентния дял на
отговорилите експерти.
Графика 2.

17

ФОНД ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНО
НИВО ПО ФМ НА ЕИП И НФМ 2009-2014
ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 1 И 2
Проект: “Промотиране на двустранните отношения и анализиране на
исландския модел за превенция“, Договор № BG 01-002/12.06.2015 г.
Бенефициент: Сдружение за прогресивна и отворена комуникация

Графика 2. 2.
С какъв приблизителен процент от децата и младежите, с които
се срещате във Вашата работа, е характерна употребата или
злоупотребата с психоактивни вещества?
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От приложената графика можем да изведем:
Най-висок процент 27,24 % ( 6-ма ) на графиката е представен за експертите посочили,
че за 15 % от децата и младежите, с които работят е характерна употреба или
злоупотреба с психоактивни вещества.
9,08 % от общият брой експерти попълнили анкетните карти посочват, че 10 % от
младежите с които работят се характеризират с употреба на ПАВ.
По 4.54 % от общият брой експерти посочват, че в работата си срещат младежи с
характерна употреба на ПАВ в съответно – 14.6 % от случаите, с които работят/един
експерт/, в 20% от случаите, с които работят/един експерт/, в 30% от случаите, с
които работят/един експерт/, 50 % от случаите, с които работят/един експерт/ и 80 %
от случаите, с които работят/един експерт/.
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От разгледаните данни в отговорите на участниците в анкетата можем да
забележим, че средният процент на контингента от деца и младежи,
характеризиращи се с употреба на психоактивни вещества в практиката на
експертите е значителен – 29.93 % /близо една-трета/.
3. Сред съответния процент употребяващи наркотици и с правонарушително
поведение, в каква степен, според Вас, „твърдостта“ на наркотика влияе на тежестта
на престъплението и рецидива на правонарушителните действия?
Анкетна карта 1 – жена, София, Национален статистически институт, главен експерт,
години стаж – 21,
Отговор: значителна
Анкетна карта 2 – жена, София, Психолог, години стаж – 7,
Отговор: значителна
Анкетна карта 3 –жена, Велико Търново, Специалист в Превантивен информационен
център по наркомании, години стаж – 2,
Отговор:значителна
Анкетна карта 4 – жена, Видин, Инспектор Детска педагогическа стая, години стаж – 6,
Отговор: умерена
Анкетна карта 5 – жена, Габрово, Председател на Общински съвет по наркотични
вещества, години стаж – 10,
Отговор: умерена
Анкетна карта 6 – жена, Смолян, Секретар на общински съвет по наркотични вещества,
години стаж – 10,
Отговор: умерена
Анкетна карта 7 – мъж, София, Социален работник, години стаж – 12,
Отговор: умерена
Анкетна карта 8 – мъж,София, Секретар на МК, години стаж – 5,
Отговор: умерена
Анкетна карта 9 –мъж,София, Секретар на МК, години стаж – 5,
Отговор: ниска
Анкетна карта 10 – жена, София, инспектор, години стаж – 19
Отговор: умерена
Анкетна карта 11 – жена, София, инспектор, години стаж – 27
Отговор: умерена
Анкетна карта 12 – жена, Ямбол, инспектор, години стаж –16
Отговор: значителна
Анкетна карта 13 – жена, София, инспектор, години стаж – 17
Отговор: значителна
Анкетна карта 14 – мъж, София, инспектор, години стаж – 19
Отговор: умерена
Анкетна карта 15 – мъж, София, инспектор, години стаж – 15
Отговор: значителна
Анкетна карта 16 – мъж, Пловдив, социален работник НПО, години стаж – 9,
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Отговор: значителна
Анкетна карта 17 – мъж, Варна, обществен възпитател, години стаж – 13,
Отговор: значителна
Анкетна карта 18 – жена, Пловдив, обществен възпитател към МКБППМН, години стаж
– 14,
Отговор: значителна
Анкетна карта 19 - жена, Пловдив, обществен възпитател в МКБППМН, години стаж –
18,
Отговор: значителна
Анкетна карта 20 – жена, Вана, социален работник, години стаж – 15,
Отговор: значителна
Анкетна карта 21 - мъж, Пловдив, обществен възпитател в МКБППМН, години стаж –
18,
Отговор: значителна
Анкетна карта 22– жена, Пловдив, психолог НПО, години стаж – 11,
Отговор: значителна
Графика към въпрос 3. На графиката са показани отговорите получени от експерти
попълнили анкетното допитване. Най-голям брой отговори получени от експертите
е по отношение на влиянието на „твърдостта“ на наркотика, която би могла да
окаже върху тежестта на престъплението и рецидива на правонарушителните
действия.
Графика 3.
Сред съответния процент употребяващи наркотици и с
правонарушително поведение, в каква степен, според Вас,
„твърдостта“ на наркотика влияе на тежестта на престъплението и
рецидива на правонарушителните действия?
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Брой на отговорите получени от анкетното проучване

59,08% от експертите посочват, че влиянието на „твърдостта“ на наркотика в значителна
степен влияе върху тежестта на проявата на правонарушителните действия или за
извършването на рецидив при контингента от млади правонарушители, употребяващи
ПАВ. 36,36% от експерти смятат, че „твърдостта на наркотика“ би оказала умерен ефект
при извършване на противонарушителни действия и рецидив на такива. 4,54 от експертите
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посочва, че степента на „твърдостта“ на употребявания наркотик оказва ниска степен на
повлияване за възникване на криминогенно поведение.
Като обобщение на горепосочените данни може да се отбележи, че „твърдостта“
на употребявания наркотик има по-скоро влияние в значителна степен/избор за 13
от участниците; 8 избират умерена степен и един ниска степен/ по отношение на
тежестта на правонарушителното поведение и за извършване на рецидив при
младежите с противообществено поведение и употреба или злоупотреба на ПАВ в
практиката на включените в проучването експерти.
4. В посочения процент, продължителността на употребата на съответните наркотици в
каква степен влияе върху тежестта на престъплението и повторно извършване на
правонарушително поведение?
Анкетна карта 1 – жена, София, Национален статистически институт, главен експерт,
години стаж – 21,
Отговор: 6
Анкетна карта 2 – жена, София, Психолог, години стаж – 7,
Отговор: 6
Анкетна карта 3 –жена, Велико Търново, Специалист в Превантивен информационен
център по наркомании, години стаж – 2,
Отговор:8
Анкетна карта 4 – жена, Видин, Инспектор Детска педагогическа стая, години стаж – 6,
Отговор: 2 слабо

Анкетна карта 5 – жена, Габрово, Председател на Общински съвет по наркотични
вещества, години стаж – 10,
Отговор: 7
Анкетна карта 6 – жена, Смолян, Секретар на общински съвет по наркотични вещества,
години стаж – 10,
Отговор: 3
Анкетна карта 7 – мъж, София, Социален работник, години стаж – 12,
Отговор: 3
Анкетна карта 8 – мъж,София, Секретар на МК, години стаж – 5,
Отговор: 2
Анкетна карта 9 –мъж,София, Секретар на МК, години стаж – 5,
Отговор: 3 слабо
Анкетна карта 10 – жена, София, инспектор, години стаж – 19
Отговор: 6
Анкетна карта 11 – жена, София, инспектор, години стаж – 27
Отговор: 4
Анкетна карта 12 – жена, Ямбол, инспектор, години стаж –16
Отговор: 9
Анкетна карта 13 – жена, София, инспектор, години стаж – 17
Отговор: 8
Анкетна карта 14 – мъж, София, инспектор, години стаж – 19
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Отговор: 5
Анкетна карта 15 – мъж, София, инспектор, години стаж – 15
Отговор: 9
Анкетна карта 16 – мъж, Пловсив, социален работник НПО, години стаж – 9,
Отговор: 8
Анкетна карта 17 – мъж, Варна, обществен възпитател, години стаж – 13,
Отговор: 9
Анкетна карта 18 – жена, Пловдив, обществен възпитател към МКБППМН, години стаж
– 14,
Отговор: 6
Анкетна карта 19 - жена, Пловдив, обществен възпитател в МКБППМН, години стаж –
18,
Отговор: 9
Анкетна карта 20 – жена, Вана, социален работник, години стаж – 15,
Отговор: 7
Анкетна карта 21 - мъж, Пловдив, обществен възпитател в МКБППМН, години стаж –
18,
Отговор: 9
Анкетна карта 22 – жена, Пловдив, психолог НПО, години стаж – 11,
Отговор: 7
Графика към въпрос 4. На графиката са показани стойности на различните степени
– посочени от експертите за влиянието на продължителността на употребата на
наркотични вещества и степента на влиянието им спрямо извършването на
правонарушения в случаите, с които работят анкетираните експерти.
Графика 4.
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От отговорите на въпроса и графиката може да се заключи, че според експертите
попълнили анкетните карти на проучването продължителността на употребата
на наркотични вещества влиянието върху тежестта на престъплението и
повторното му извършване сред младежите с противообществено поведение и
употреба или злоупотреба на ПАВ, е умерено изразено/средна стойност - 6.18 в
диапазона от 0 до 10/.
Допълнителна графика към въпрос 4.
Графика 4.1. На графиката са представени данни получени от анкетните карти
попълнени от експертите работещи с младежи, употребяващи наркотични вещества
и извършващи противообществени прояви.
Като допълнение към съответната графика може да се обобщи, че най-висока
степен - 9 /пет реципиенти/ е посочена от експерти, работещи с младежи, като
съответният процент на младежите в практиката им, които са употребявали ПАВ
и са извършвали престъпления, съответно е: 10%, 20%, 55% и 50%.
На графиката са показани процентите които експертите посочват за случаи в
практиката им, които включват двата критерия (употреба на ПАВ и извършване на
противообществени прояви), както и степента, която експертите посочват
показваща обвързаност в случайт
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5. В какъв процент от случаите във вашата практика наблюдавате извършване на
престъпления от деца и младежи като пряко следствие (или пряка последица) от
употреба на наркотик?
Анкетна карта 1 – жена, София, Национален статистически институт, главен експерт,
години стаж – 21,
Отговор: 20%
Анкетна карта 2 – жена, София, Психолог, години стаж – 7,
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Отговор: 50
Анкетна карта 3 –жена, Велико Търново, Специалист в Превантивен информационен
център по наркомании, години стаж – 2,
Отговор: Около 25-30% от случаите
Анкетна карта 4 – жена, Видин, Инспектор Детска педагогическа стая, години стаж – 6,
Отговор: 8%
Анкетна карта 5 – жена, Габрово, Председател на Общински съвет по наркотични
вещества, години стаж – 10,
Отговор: 10 %
Анкетна карта 6 – жена, Смолян, Секретар на общински съвет по наркотични вещества,
години стаж – 10,
Отговор:15- 16 %
Анкетна карта 7 – мъж, София, Социален работник, години стаж – 12,
Отговор: 20 %
Анкетна карта 8 – мъж,София, Секретар на МК, години стаж – 5,
Отговор: 10 %
Анкетна карта 9 –мъж,София, Секретар на МК, години стаж – 5,
Отговор: 6.8 %, /5 лица/
Анкетна карта 10 – жена, София, инспектор, години стаж – 19
Отговор: 15%
Анкетна карта 11 – жена, София, инспектор, години стаж – 27
Отговор: 10-15%
Анкетна карта 12 – жена, Ямбол, инспектор, години стаж –16
Отговор: 10%
Анкетна карта 13 – жена, София, инспектор, години стаж – 17
Отговор: 20 %
Анкетна карта 14 – мъж, София, инспектор, години стаж – 19
Отговор: 10 %
Анкетна карта 15 – мъж, София, инспектор, години стаж – 15
Отговор: 15 %
Анкетна карта 16 – мъж, Пловдив, социален работник НПО, години стаж – 9,
Отговор: 45 %
Анкетна карта 17 – мъж, Варна, обществен възпитател, години стаж – 13,
Отговор: 60%
Анкетна карта 18 – жена, Пловдив, обществен възпитател към МКБППМН, години стаж
– 14,
Отговор: 40%
Анкетна карта 19 - жена, Пловдив, обществен възпитател в МКБППМН, години стаж –
18,
Отговор: 50%
Анкетна карта 20 – жена, Вана, социален работник, години стаж – 15,
Отговор: 50%
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Анкетна карта 21 - мъж, Пловдив, обществен възпитател в МКБППМН, години стаж –
18,
Отговор: 50%
Анкетна карта 22 – жена, Пловдив, психолог НПО, години стаж – 11,
Отговор: 40%
Графика 5. На графиката са посочени процентът на случаите в практиката на
експертите, за които има наблюдение за извършване на правонарушения от деца и
младежи, които са пряко следствие (последица) от употребата на наркотично
вещество. Данните са представени за всяка анкетна карта по отделно, като за всяка
от графиките е посочен, както съответният отбелязан процент, така и годините
практика на експертите попълнили анкетните карти.
Графика 5.

Като допълнение към графиката може да се посочи, че най-висок процент 50 % е
посочен за случай на престъпления от деца и младежи, извършващи
противообществени прояви в следствие (като последица) на употребата на
наркотици при експерти със стаж от 7, 18 и 15 години. Другият висок процент 60 %
е посочен за случай на правонарушения от деца и младежи при експерти със стаж
от 13 години.
В обобщение: от данните в отговорите на въпрос 5 може да се изведе, че
извършването на правонарушения от деца и младежи като пряко следствие
(последица) от употребата на наркотични вещества, според експертите попълнили анкетните карти на проучването, е средно 28,62% /близо 1/3 от случаите
им в практиката/.
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6. В какъв процент от престъпленията, извършвани от деца и младежи във Вашата
професионална работа срещате извършване на престъпления с цел набавяне на
финансови средства за закупуване на ПАВ?
Анкетна карта 1 – жена, София, Национален статистически институт, главен експерт,
години стаж – 21,
Отговор: 20%
Анкетна карта 2 – жена, София, Психолог, години стаж – 7,
Отговор: 60 %
Анкетна карта 3 –жена, Велико Търново, Специалист в Превантивен информационен
център по наркомании, години стаж – 2,
Отговор: Около 50% от случаите
Анкетна карта 4 – жена, Видин, Инспектор Детска педагогическа стая, години стаж – 6,
Отговор: 0 %
Анкетна карта 5 – жена, Габрово, Председател на Общински съвет по наркотични
вещества, години стаж – 10,
Отговор: 0 %
Анкетна карта 6 – жена, Смолян, Секретар на общински съвет по наркотични вещества,
години стаж – 10,
Отговор: 25 %
Анкетна карта 7 – мъж, София, Социален работник, години стаж – 12,
Отговор: 20 %
Анкетна карта 8 – мъж, София, Секретар на МК, години стаж – 5,
Отговор: 17- 20 %
Анкетна карта 9 –мъж, София, Секретар на МК, години стаж – 5,
Отговор: няма 0 %
Анкетна карта 10 – жена, София, инспектор, години стаж – 19
Отговор: 10 %
Анкетна карта 11 – жена, София, инспектор, години стаж – 27
Отговор: 10%
Анкетна карта 12 – жена, Ямбол, инспектор, години стаж –16
Отговор: 10%
Анкетна карта 13 – жена, София, инспектор, години стаж – 17
Отговор: 15%
Анкетна карта 14 – мъж, София, инспектор, години стаж – 19
Отговор: 10 %
Анкетна карта 15 – мъж, София, инспектор, години стаж – 15
Отговор: 10 %
Анкетна карта 16 – мъж, Пловдив, социален работник НПО, години стаж – 9,
Отговор: 50 %
Анкетна карта 17 – мъж, Варна, обществен възпитател, години стаж – 13,
Отговор: 65%
Анкетна карта 18 – жена, Пловдив, обществен възпитател към МКБППМН, години стаж
– 14,
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Отговор: 35%
Анкетна карта 19 - жена, Пловдив, обществен възпитател в МКБППМН, години стаж –
18,
Отговор: 60%
Анкетна карта 20 – жена, Вана, социален работник, години стаж – 15,
Отговор: 60-70%
Анкетна карта 21 - мъж, Пловдив, обществен възпитател в МКБППМН, години стаж –
18,
Отговор: 55%
Анкетна карта 22 – жена, Пловдив, психолог НПО, години стаж – 11,
Отговор: 40%
Графика 6. На графиката са посочени процентът на престъпленията, извършвани от
деца и младежи в професионалната практика на експертите, включени в
проучването, където експертите са наблюдавали правонарушения от страна на
децата и младежите, пряко свързани с набавяне на финансови средства за
закупуване на наркотични вещества.
Графика 6.

На база данните, получените от експертите, включени в проучването в отговор на
Въпрос 6 може да се посочи, че средния процент изведен от участниците в анкетата
е 28.27 % на престъпления с цел набавяне средства за закупуване на психоактивни
вещества. Най-висок процент от престъпленията извършвани от деца и младежи,
свързани с цел набавяне на наркотични вещества в практиката е 70% при 15 годишна
практика на експерта най-ниския 0 % при трима експерти съответно с 5, 6 и 10
годишен стаж.
Отново в близо една трета от случаите в практиката на експертите се наблюдава
извършване на престъпления от деца и юноши с цел набавяне средства за закупуване
на наркотици.
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7. Какво бихте препоръчали като интервенция, законодателна инициатива или
възпитателна
мярка
спрямо
млади
нарушители,
употребяващи
или
злоупотребяващи с наркотици?
Анкетна карта 1 – жена, София, Национален статистически институт, главен експерт,
години стаж – 21,
Отговор: Полицията трябва да насочи усилията си не само към залавянето и
санкционирането на наркотърговците и наркопласьорите, а и към допълнителна
професионална работа с децата, които злоупотребяват с дрога.
Анкетна карта 2 – жена, София, Психолог, години стаж – 7,
Отговор: В много от случаите в нашата практика, както и в практиката на Центъра за
обществена подкрепа, с които работим съвместно, се оказва, че средата, в която
живеят злоупотребяващите с наркотици деца и младежи, е рискова за тях и именно тя
провокира употребата на психоактивни вещества. Голяма част от младите нарушители
живеят с родител/и, злоупотребяващи с алкохол, насилници, с психични проблеми и липса
на всякакъв родителски капацитет. Като специалисти, ние смятаме, че тези деца и
младежи биха имали шанс за корекция на поведението, единствено извън семейството, в
защитена среда, за продължителен период от време /примерно година/ и с интензивна и
системна работа с обучени специалисти – психиатри, психолози, социални работници.
Такова място могат да бъдат примерно специализирани Защитени жилища или
Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с рисково поведение.
Анкетна карта 3 –жена, Велико Търново, Специалист в Превантивен информационен
център по наркомании, години стаж – 2,
Отговор: Превенция на престъпността сред малолетните и непълнолетните –
включване в образователната система, намаляване % на рано напускащите
образователната система, организиране на образователни кампании сред децата и
родителите.
Засилване на контрола около училищата и детските средища от страна на органите на
МВР и училищните власти с оглед ликвидиране на уличната търговия със забранени
субстанции.
Промени в НК в размера на наказанията за отглеждане, съхраняване и разпространение
на наркотици, особено в случаите, когато се разпространяват сред малолетни и
непълнолетни.
Анкетна карта 4 – жена, Видин, Инспектор Детска педагогическа стая, години стаж – 6,
Отговор: Необходимо е да се въведе детски съд за малолетни и пълнолетни. По-сериозни
санкции за разпространителите на наркотици и психоактивни вещества.
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Анкетна карта 5 – жена, Габрово, Председател на Общински съвет по наркотични
вещества, години стаж – 10,
Отговор: Увеличаване на насочването на деца и младежи с криминогенно поведение или
употреба на ПАВ към специалисти за консултиране.
Анкетна карта 6 – жена, Смолян, Секретар на общински съвет по наркотични вещества,
години стаж – 10,
Отговор: Повече възможности за социална и психологическа работа в съответните
случаи.
Анкетна карта 7 – мъж, София, Социален работник, години стаж – 12,
Отговор: Превантивните дейности, съответно и в училищата, са крайно недостатъчни.
Работата със семействата също.
Анкетна карта 8 – мъж,София, Секретар на МК, години стаж – 5,
Отговор: Повече наказателни мерки
Анкетна карта 9 –мъж,София, Секретар на МК, години стаж – 5,
Отговор: Да се изготви специализиран закон за малолетните деца извършващи
престъпления, в това число употреба на наркотици. Да се въведат санкции на
разпространителите на дрога. Да се реформира изцяло съдебната система. Да се
създаде детски съд за малолетни и пълнолетни

-

Анкетна карта 10 – жена, София, инспектор, години стаж – 19
Отговор: информационни кампании;
тренинги на учители и ученици;
включване на децата в различни програми, в т.ч. и спорт с цел откъсването им от
употребата.
Анкетна карта 11 – жена, София, инспектор, години стаж – 27
Отговор: Участие в програми за преодоляване на зависимости и ангажиране с полезни
дейности и обществено полезен труд
Анкетна карта 12 – жена, Ямбол, инспектор, години стаж –16
Отговор: Активно лечение на зависимостта от НВ с прякото ангажиране на
държавните институции
Анкетна карта 13 – жена, София, инспектор, години стаж – 17
Отговор: В училище да се засили превантивно – информационната дейност, свързана с
предотвратяване на употребата и злоупотребата а психо-активни вещества.
Анкетна карта 14 – мъж, София, инспектор, години стаж – 19
Отговор: Интервенциите да имат мултидисциплинарен характер, като водещ фактор
да не е репресията а подкрепящата среда.
Анкетна карта 15 – мъж, София, инспектор, години стаж – 15
Отговор: Въздействието чрез връстници е успешен превантивен подход, които може да
бъде прилаган в училищна среда.
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Анкетна карта 16 – мъж, Пловдив, социален работник НПО, години стаж – 9,
Отговор: Активна превантивна работа с родители
Анкетна карта 17 – мъж, Варна, обществен възпитател, години стаж - 13,
Отговор: Специализирани места за лечение за младите хора със зависимости
Анкетна карта 18 – жена, Пловдив, обществен възпитател към МКБППМН, години стаж
– 14,
Отговор: Координирана съвместна работа на различните държавни и общински
институции
Анкетна карта 19 - жена, Пловдив, обществен възпитател в МКБППМН, години стаж –
18,
Отговор: Повече превантивни програми финансирани от държавата
Анкетна карта 20 – жена, Вана, социален работник, години стаж – 15,
Отговор: Активна превантивна превенция в училищата и лечение за юношите със
зависимост
Анкетна карта 21 - мъж, Пловдив, обществен възпитател в МКБППМН, години стаж –
18,
Отговор: Институциите да си вършат работата
Анкетна карта 22 – жена, Пловдив, психолог НПО, години стаж – 11,
Отговор: Повече универсална превантивна работа в училищата с ученици 6-10клас и
работа със семейства с деца в риск.
Таблица 4. В таблицата са показани в обобщен вид препоръките, представени от
експертите. Препоръките включват основно законодателни инициативи и
възпитателни мерки спрямо деца и младежи – правонарушители, употребяващи или
злоупотребяващи с наркотични вещества.
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7. Какво бихте препоръчали като интервенция, законодателна инициатива или
възпитателна мярка спрямо млади нарушители, употребяващи или
злоупотребяващи с наркотици?
• Въздействие, чрез връстници
• Включване на интервенции с мултидисциплинарен характер
• Залавяне на малолетни престъпници и предлагането на професионална работа с
експерти
• Промяна на средата на живот
• Работа с експерти- психолози, психиатри, социални работници
• Преместване на малолетните в защитени жилища и центрове за настаняване,
както и специализирани домове
• Включване на програми в образователната система, засягащи проблеми, като
противообществено поведение и употреба на дрога
• Създаване на образователни кампании, както в училище, така и извън него
• Участие на МВР и родителите при случай на противообществени прояви или
употреба на наркотици
• Промени в НК, реформиране на съдебната система, създаване на специален
закон за малолетни и създаване на детски съд
• Засилване на консултациите със специалисти, работа със семействата, активно
прилагане на превантивни програми в училище
• Създаване на повече и по-сериозни наказателни мерки от страна на институции
и власти
• Провеждане на тренинги за учители и ученици (включване на родителите)
• Полагане на обществено полезен труд при наличие на дадено нарушение от
страна на малолетен
• Провеждане на лечение, ако е нужно със съдействието и основна помощ от
страна на институциите
• Прилагане на мултидисциплинарен подход в работата с деца и юноши с
употреба или злоупотреба на психоактивни вещества
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ДАННИ ОТ ИСЛАНДИЯ
Методи
Събиране на данни
Данните, използвани за изготвянето на оценката за употреба на субстанции в Исландия, са
базирани на проучвания сред населението. Събирането на данни се извършва в рамките на
годишното изследване „Младежта в Исландия”. Проучването е сред ученици от 9-ти и 10ти клас във всички общообразователни училища в Исландия. Всички аспекти на
събирането на данни са одобрени от Централния комитет за изследване на човешкия
капитал на Исландия и са проследени от Исландския център за социално проучване и
анализ. Учителите и училищата следят за участието на учениците в проучването и
администрират попълването на въпросниците, спазвайки стриктен протокол. Всички
ученици попълват въпросника в час. Те са инструктирани да не пишат имената и ЕГН-тата
си или каквато и да е друга лична информация. Необходимо е да попълнят целия
въпросник, но ако имат нужда от разяснения, помощ или въпроси, се стимулират да
потърсят отговорните лица, провеждащи анкетата. След това, попълнените анкети се
поставят в плик, който трябва да бъде запечатен преди да се предаде на учителя. Данните
се събират от групи от 3000 до 4000 ученици, между 14 и 16-годишна възраст, като
обикновено успеваемостта на отговорите е между 81 и 91 процента от исландските
младежи в тази възрастова група.
Измерители
Изследването „Младежта в Исландия” е изготвено с цел измерване на мащабите на
употребата на субстанции от непълнолетните лица. Анкетата включва същия набор от
въпроси за факторите и употребата на субстанции на годишна база. Всеки 3 години,
събирането на данните е все по-прозрачно и разбираемо и анкетите включват нови
компоненти за наличието на социални обстоятелства и потенциални рискови фактори. По
този начин, годишните проучвания се използват за документиране на тенденции в
социалната сфера, които тенденции се идентифицират като социално значими за
разбирането и превенцията на употребата на субстанции от непълнолетните. Основните
категории, заедно с факторите на средата и фактите за употребата на субстанции,
включват следното: връзката с родителите и семейството, влиянието на приятелите и
връстниците, емоционалната сигурност и физическото състояние, участието в спортни
дейности и организирани извънкласни дейности. Повтарящите се мерки са използвани в
процеса на събиране на данни в Исландия за оценка на употребата на субстанции.
Примерите за тази употреба включват въпросите: „Колко често сте се напивали в
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последните 30 дни?” и „Колко често, ако въобще някога, сте употребявали хашиш през
живота си?”. Примери за въпроси по отношение на връзката с другите включват: „Трудно
или лесно е да получите топлина и грижа от страна на родители Ви?” и „Колко от Вашите
приятели пушат редовно цигари?”. Най-накрая, участието в извънкласни дейности се
оценява чрез отговор на въпроса „Колко често участвате в спортни дейности извън
задължителните часове в училище” и „Колко често вземате участие в организирани
училищни занятия?”.
Анализи
Имайки предвид, че данните, които се анализират, са на база допитване до населението,
описателните статистически анализи (като дялове и измерители на тенденциите) са
проведени, за да се опишат и идентифицират трендовете в употребата на субстанции, по
години, в рамките на 10-годишен период. Обикновено се използват факторни таблици, за
да се проучи връзката между определен риск и защитните фактори и признатата от
непълнолетни лица употреба на забранени субстанции.
Информациите в настоящия доклад включват развитието, осъществяването и
постигнатите резултати на Исландския модел за превенция на употребата на субстанции
от непълнолетни лица. Исландският модел е теоретично базиран, доказателствено
аргументиран метод за осъществяването на превенция за употребата на субстанции от
непълнолетните в общността, разработен в сътрудничество със законодатели, учени,
изследващи поведението, практици и жителите в Исландия. Интервенцията се фокусира
върху намаляването на рисковите фактори за употреба на субстанции, както и се стреми
да укрепи и подпомогне широк набор от родителски, училищни и общностни фактори за
защита. Годишните проучвания в различните категории демонстрират въздействието на
интервенцията върху употребата на субстанции сред населението между 14 и 16-годишна
възраст в Исландия. Годишните данни от двете групи от 7000 непълнолетни (> 81 %
отговори) показват, че делът на лицата, посочили, че са били пияни в последните 30 дни,
са пушили една или повече цигари на ден или са опитвали хашиш поне веднъж, е намалял
значително в периода от 1997-2007 г. Делът на непълнолетните лица, които са
декларирали, че прекарват свободното си време с родителите или, че техните родители
знаят с кого те прекарват свободното си време, също се е увеличил значително.
Останалите фактори за защита на таргет групата показват промяна в позитивна посока.
Въпреки че тези данни подсказват, че този подход за превенция на употребата на
субстанции от непълнолетните лица е подпомогнал с времето широк набор от родителски,
училищни и общностни фактори за защита, доказателството за неговото красноречиво
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въздействие за намаляването на употребата на субстанции е необходимо да се вземе под
внимание във връзка с корелационните данни, върху които тези наблюдения се базират.
Въведение
През 90-те години на 20-ти век и първите години на 21-ви, употребата на субстанции сред
лицата между 15 и 16 години са се увеличили в много европейски държави и в САЩ.
В Исландия, държава със сравнително хомогенно население от над 300 000 жители,
употребата на субстанции се е увеличило през 90-те години. Делът на десетокласниците,
които признават, че пушат ежедневно цигари, се е увеличил от 15 на 23 % от 1992 до 1998;
лицата, признали, че са употребявали хашиш някога през живота си, са се увеличили от 7
на 17 % през същия период.
Сравнителното изследване на 30 европейски държави, проведено от Европейския проект
за изследване на употребата на алкохол и наркотици в училищата показва, че
непълнолетните лица от Исландия, заедно с техните скандинавски връстници, употребяват
алкохол по по-различен начин от тийнейджърите от другите европейски държави.
Проучването по същия проект, проведено през 1995 г. показва, че непълнолетните от
Исландия са много по-склонни да се напият от останалите европейски младежи. В
допълнение, инцидентите, свързани с употребата на алкохол са били много по-често
срещани в Исландия, отколкото в повечето от останалите европейски държави, като около
14 % от непълнолетните са декларирали, че са претърпели такъв инцидент. Тези данни
ясно показват, че употребата на субстанции сред непълнолетните е бил проблем както в
Западна и Източна Европа, така и в Исландия.

Фиг. 1:
Дял на
десетокласниците в
Европа, които са били
пияни 10 пъти в
последните 12 месеца,
1995. Източник: Hibell
et al. (1997)

34

ФОНД ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНО
НИВО ПО ФМ НА ЕИП И НФМ 2009-2014
ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 1 И 2
Проект: “Промотиране на двустранните отношения и анализиране на
исландския модел за превенция“, Договор № BG 01-002/12.06.2015 г.
Бенефициент: Сдружение за прогресивна и отворена комуникация

Фиг. 2:
Дял на десетокласниците в
Европа, които са
докладвали за претърпени
злополуки в следствие на
употребата на алкохол,
1995. Източник: Hibell et
al. (1997)

От момента, в който данните са събрани, Исландия отбелязва прогресивен спад на
употребата на забранени субстанции от непълнолетните лица. Вярваме, че този спад се
дължи предимно на усърдието на исландските власти както за намаляване на рисковите
фактори, така и за насърчаване и укрепване на различни родителски, училищни и
общностни фактори за превенция. Целта на настоящата разработка е да опише развитието,
имплементирането и резултатите на исландският модел за превенция на употребата на
субстанции от непълнолетните.
История и преглед на литературата по темата
Като цяло, връзките с връстници, семейства и всички видове услуги за третиране на
проблема, които същевременно са достъпни за младите хора, са най-добрите индикатори
за употребата на забранени субстанции от непълнолетните. (Thorlindsson et al.,
1998, 2007; Kristjansson et al., 2006). Следващите редове обобщават това, което е известно
относно потенциално рисковите фактори за употребата на субстанции от непълнолетните
и предоставят информация за теоретичната база и подхода за интервенция, осъществен в
Исландия. Тези рискови фактори са идентифицирани и извадени от по-голяма група
рискови фактори, проследени в рамката на други международни изследвания. Трябва да се
вземе под внимание, че избраните тук фактори в никакъв случай не претендират за
изчерпателност.
Обществото на непълнолетните
Напоследък се забелязва растящо количество от изследвания, в които се подценява и не
отчита важността на групата на връстниците и организираните през свободното време
дейности за непълнолетни лица в процеса на формирането на техния начин на живот и
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социализация. Движейки се в кръг от приятели, които пушат, пият алкохол и употребяват
хашиш и други наркотици увеличава риска от употреба на същите субстанции от
обкръжаващите ги непълнолетни. (Thorlindsson et al., 1998;Kristjansson et al., 2006, 2008).
За сметка на това, много малко от непълнолетните, които твърдят, че не познават свои
връстници, употребяващи тези субстанции, са се дрогирали някога. Тези тенденции са в
крак с множество вече известни ни изследвания, проведени в други европейски държави.
(Sutherland and Cressey, 1978; Akers, 1985; Nash et al., 2005;Palmqvist and Santavirta, 2006).
В последните години, учените посвещават все повече време и внимание на ролята на
извънучилищните дейности за формирането на личността и начина на живот на
непълнолетните лица. Много изследвания и проучвания показват категорично, че
участието в дейности под надзор намалява и предотвратява употребата на тези
субстанции. (Thorlindsson and Vilhjalmsson, 1991; Thorlindsson et al., 1998; Moore and
Werch, 2005;Kristjansson et al., 2006, 2008; Thorlindsson et al., 2007). Някои учени посочват,
че работата под надзор е от изключително значение, защото предоставя възможност на
непълнолетните за участие в дейности, които могат да привлекат техния интерес и да
развият умения и да дефинират цели, към които да се стремят. Нещо повече, надзорът
предоставя възможности, чрез които много от непълнолетните могат да бъдат достигнати,
подкрепени и повлияни по позитивен начин (Bourdieu, 1993). Това обикновено се случва
при участието в менторски програми, чрез включването им в общностни програми или
чрез организирането на неформални срещи с родител, учител или треньор. (Cullen, 1994)
Семейство
Подкрепата от родителите, осъщественият мониториг и времето, прекарано с децата,
отдавна се отчитат като най-ценния метод за справяне с употребата на субстанции
Thorlindsson and Vilhjalmsson, 1991; Thorlindsson et al., 1998; Kristjansson et al.,
2006;Thorlindsson et al., 2007). Те също влияят върху избора на приятели, от страна на
детето. Така, ако детето усеща подкрепата и вниманието на родителя, то това намалява
вероятността това дете да намери приятели, които да употребяват наркотици, а децата,
които все пак попадат в такава обкръжаваща среда, не са толкова склонни да започнат
сами да се дрогират. Колкото повече време децата прекарват със своите родители извън
училище, толкова по-слабо вероятно е те да започнат да употребяват наркотици.
(Thorlindsson et al., 1998; Kristjansson et al., 2006; Kristjansson, 2007)
Социален капитал
В училищата, в които родителите на децата познават техните съученици, т.нар.
„междугенерационна връзка” (Coleman, 1988). За всички ученици има полза от и от
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родител-родител връзка, независимо дали техният родител е част от родителския съвет
или не (Thorlindsson et al., 2007). Стимулиране и утвърждаване на връзките между
родителите и децата с местната общност, изграждат така необходимата бариера за
употреба на субстанции. Нещо повече, чрез училището родителите успяват да упражнят
своя контрол върху децата си, а училището като институция функционира като медиатор в
посока изграждане на социалния ресурс на общността и подобряване на връзките на
приятелство между връстниците, техните родители и родителите на техните приятели. По
този начин, чрез наличието на по-голям социален ресурс, е по-малко вероятно
непълнолетните деца да започнат да употребяват незаконни субстанции и да бъдат
въвлечени в криминални действия, защото силата на общностната връзка допринася за
осъществяването на превенция на непълнолетните от въвличането им в рисково поведение
(Hirchi, 1969).
Исландският модел
В контекста на увеличаващата се употреба на ПАВ сред младежта в Исландия, група от
исландски учени в сферата на социалните науки към Исландския център за социално
изследване и анализ, представляващ изследователски център с нестопанска цел в град
Рейкявик и работещ в сътрудничество с Университета в Рейкявик, заедно с законодатели и
специалисти в областта, стартират своето сътрудничество през 90-те години, в стремежа
си за по-добро разбиране на социалните фактори, влияещи върху употребата на наркотици
сред непълнолетните и потенциалните подходи за превенция. Развит е подход, базиран на
доказателството за превенция на употребата на субстанции от непълнолетни, който
включва широк кръг от заинтересовани лица, работещи заедно в тази посока.
Подходите за превенция, ориентирани към общността, създават противоречиви резултати,
въпреки вниманието и средствата, които са отделени за тях в последното десетилетие. В
процеса на разработване на подхода, се разчита изключително много на изводите,
генерирани от световните проучвания, както и на исландските наблюдения на местно ниво
за въпросните индивидуални и социални фактори, допринасящи за употребата на
забранени субстанции в Исландия. По тази причина е изготвен подход, базиран на
общността, насочен от отдолу нагоре и набиращ информация от исландския опит.
Акцентът пада върху привличането на всички заинтересовани лица и тяхното участие в
изграждането на мрежа за подкрепа, мониторинг и предоставяне на възможности на
младите хора за позитивно развитие на местна почва. Целта е да се докаже, че е възможно
да се изгради подход, изцяло теоретично базиран, който да насърчава и подпомага
развитието на социален капитал на ниво „квартал”, за да се намали вероятността за
употреба на незаконни субстанции от страна на непълнолетните лица чрез тяхното
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подпомагане и осигуряване на подкрепящата роля на родителите и училищата и създаване
на възможности за тяхното развитие.
Моделът за превенция, който се появява като отговор на тенденцията и се развива
устойчиво през годините, свързва данните на национално ниво с тези на локално ниво и
съдейства за изграждане на социален капитал. Моделът надгражда традиционните модели
за планиране (повтарящи се цикли от доказателствени данни и действия), но добавящи
характеристики, вдъхновени от исландския дух и темперамент. В първата си стъпка, екип
от експерти по социални науки и народни представители използват данни на национално
ниво за да идентифицират размера на проблема и да рамкират подхода, който ще бъде
използван. В стъпка 2, действията се пренасят на местно ниво, като членовете на екипа се
прицелват в сърцевината на проблема, дискутирайки данните на национално ниво в
общностите и кварталите в цялата страна. По презумпция, тези дискусии на локално ниво
се стремят да постигнат включване, мобилизиране на все по-разширяващата се група от
изследователи, експерти, политици, родители, училищен персонал, спортни деятели,
младежи, работещи с таргет групата извън училището. Стъпка 3 са местни действия на
няколко места, подсигурявани от националната статистика, но задвижени от съвсем
различен и уникален дух, талант и визия за това, как трябва да изглеждат кварталите,
градовете и областите в Исландия. Стъпка 4 е интегриращото отразяване; след като
местните дейности са преминали през преглед от участниците, измеренията на
резултатите и постигнатия ефект са събрани и след това анализирани с новия поток от
статистически данни на национално ниво. Няколко характеристики на исландската
култура отличават модела от останалите модели за планиране. Поради неговата широчина
и обхват, всичко се случва бързо; действително, един пълен цикъл на повторяемост на
действията може да бъде поместен в рамките на само една година. Моделът е базиран на
бързи и уверени действия, задвижвани от исландските ценности за независимост,
сътрудничество на всеки един член на обществото. Нещо повече, вертикалната и
хоризонтална интеграция на информацията, идеите, действията и анализите са естествени
и сравнително лесни. Резултатът е наличие на модел за интервенция, базиран на усилията
за адресиране на злоупотребата на непълнолетните лица със забранени субстанции, но
може да бъде приложен и в широк набор от спешни мерки в здравеопазването.

38

ФОНД ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНО
НИВО ПО ФМ НА ЕИП И НФМ 2009-2014
ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 1 И 2
Проект: “Промотиране на двустранните отношения и анализиране на
исландския модел за превенция“, Договор № BG 01-002/12.06.2015 г.
Бенефициент: Сдружение за прогресивна и отворена комуникация

ОБЩИ РИСКОВИ ФАКТОРИ И ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ ВРЪЗКИ
Има фактори, принадлежащи на личността и заобикалящата среда на младите хора, които
могат да ги предразположат към злоупотреба с наркотици и да ги подтикнат към
асоциално поведение. Също така има причинно-следствени връзки между употребата на
наркотици от младите хора, които довеждат до престъпно поведение. Европейски
изследвания сред повече от 15 000 млади хора между 14 до 17 г. установяват, че пиенето
на алкохол и употребата на наркотици е силен предиктор за увеличаване на престъпната
дейност (графити, вандализъм или кражба) в последните 5 години. Няма доказателства
обаче, че обратното също е вярно (увеличаване на употребата на алкохол и наркотици при
появата на по-интензивно престъпно поведение.) Както и при възрастните, част от
престъпността, извършвана от младежите, е придружена с асоциално поведение и се
случва под влиянието на наркотици или алкохол. Връзката между алкохолната употреба и
употребата на наркотични вещества с проявяваната агресия, обвързва алкохола и
наркотиците с престъпността, като определя това да е значителен фактор за социалната
среда на младите хора. Въпреки това, няма никакво съмнение, че съществува значителна
връзка между употребата на горепосочените и агресивното поведение, както и
склонността към извършване на престъпления от общ характер. Например, половината от
всички жертви на насилие, участници в изследване за престъпността вярват, че нападателя
им е бил под влияние на алкохол или наркотици.

АНАЛИЗ НА АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ И ОБСЪЖДАНЕ
От получените в анкетното проучване данни, може да се обобщи, че процентът на децата
и младежите, извършващи противообществени прояви в комбинация с употреба на
психоактивни вещества в практиката на анкетираните експерти, е средно 28,45%. Трябва
да се отбележи, че това е значителен процент - средно в близо 1/3 от случаите в работата
на експертите се констатира употреба на ПАВ от страна на децата и младите хора с
правонарушително поведение.
На база данните от отговорите на участниците в анкетата можем да забележим, че
средният процент на контингента от деца и младежи, характеризиращи се с употреба на
психоактивни вещества в практиката на експертите, е значителен – 29.93 % /близо еднатрета/.
Също така 59,08% от експертите посочват, че влиянието на „твърдостта“ на наркотика в
значителна степен влияе върху тежестта на проявата на правонарушителните действия
или за извършването на рецидив при контингента от млади правонарушители,
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употребяващи ПАВ. 36,36 % от експерти смятат, че „твърдостта на наркотика“ би оказала
умерен ефект при извършване на противонарушителни действия и рецидив на такива. 4,54
% от експертите посочват, че степента на „твърдостта“ на употребявания наркотик
оказва ниска степен на повлияване за възникване на криминогенно поведение.
Може да се отбележи, че по-скоро „твърдостта“ на употребявания наркотик има влияние в
значителна степен/избор за 13 от участниците: 8 избират умерена степен, 1 - ниска степен
сред младежите с противообществено поведение и употреба или злоупотреба, с които
работят включените в проучването експерти.
Според експертите, попълнили анкетните карти на проучването, продължителността на
употребата на наркотични вещества има влияние върху тежестта на престъплението и
повторното му извършване сред младежите с противообществено поведение и употреба
или злоупотреба на ПАВ. За тях, то е умерено изразено (средна стойност) - 6.18
/диапазона от 0 до 10/.
От друга страна, от отговорите на експертите може да се заключи, че извършването на
правонарушения от деца и младежи като пряко следствие (последица) от употребата на
наркотични вещества е средно 28,62% /в близо 1/3 от случаите им в практиката/.
В избраните от експертите отговори се отбелязва, че като усреднен процент в 28.27 % от
случаите се наблюдава извършване на престъпления, с цел набавяне средства за
закупуване на психоактивни вещества. Т.е., отново в близо една трета от случаите от
практиката на експертите се наблюдава извършване на престъпления с тази цел.
Експертите, включени в проучването, извеждат следните необходими мерки за
оптимизиране превенцията на противообщественото поведение сред деца и юноши,
употребяващи психоактивни вещества:
 Въздействие, чрез връстници;
 Включване на интервенции с мултидисциплинарен характер;
 Задържане на малолетни престъпници и предлагане на професионална работа с
експерти;
 Промяна на средата на живот;
 Работа с експерти - психолози, психиатри, социални работници;
 Преместване на малолетните в защитени жилища и центрове за настаняване, както
и специализирани домове;
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 Включване на програми в образователната система, засягащи проблеми, като
противообществено поведение и употреба на дрога;
 Създаване на образователни кампании, както в училище, така и извън него;
 Участие на МВР и родители при случай на противообществени прояви или
употреба на наркотици;
 Промени в Наказателния кодекс, реформиране на съдебната система, създаване на
специален закон за малолетни и създаване на детски съд;
 Засилване на консултациите със специалисти, работа със семейства, активно
прилагане на превантивни програми в училище;
 Създаване на повече и по-сериозни наказателни мерки от страна на институции и
власти;
 Провеждане на тренинги за учители и ученици (включване на родителите);
 Полагане на обществено полезен труд при наличие на дадено нарушение от страна
на малолетен;
 Провеждане на лечение, ако е нужно, със съдействие и основна помощ от страна на
институциите;
 Прилагане на мултидисциплинарен подход в работата с деца и юноши, с употреба
или злоупотреба с психоактивни вещества.
В заключение – една значителна част, близо една трета от българските деца и младежи с
правонарушително поведение е засегната от употреба или злоупотреба с психоактивни
вещества.
„Твърдостта” на употребявания наркотик влияе в по-скоро значителна степен върху
тежестта на проявата на правонарушителните действия, както и прорецидивно на децата и
юношите с криминални прояви.
Продължителността на употребата и злоупотребата с ПАВ въздейства усилващо върху
тежестта на престъплението и за повторното му извършване

от младежите.

Извършването на правонарушения от деца и младежи като пряко следствие (последица)
от употребата на наркотични вещества е също значителен дял – близо 1/3 от практиката
на анкетираните експерти.
От данните и анализа на анкетното проучване следва да бъдат изведени необходимостта
от включване и успешно реализиране на препоръките на експертите в превантивната
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работа спрямо и двата вида неблагоприятни социални явления – употребата на наркотици
и правонарушителното поведение сред децата и младежите. Както и нуждата от обмен,
адаптиране и интегрирането на най-добрите превантивни практики и модели от други
европейски страни с успехи в тази социална сфера, във всички видове и форми на
превенция и конкретно на Исландския модел – цел на настоящия проект.
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Изследователите постоянно намират силна връзка между употребата на наркотични
вещества и сериозни проблеми с престъпността, независимо от начина, по който се
структурира допитването.

Изследвания, насочени към младежи в съда за непълнолетни показват, че
мнозинството от участващи юноши, минавали през съдебната система, използват
психоактивни вещества и, че повечето юноши с повтарящи се нарушения употребяват
наркотични вещества. (Програма за наблюдение на арестанти, злоупотребяващи с
наркотични вещества 1999; Якоб-Чен, 1998;. Уилсън и др, 2001. Теплин и др, 2002).

Изследователи, които изучават големите младежки общности, отбелязват силна
връзка между докладваните сериозни нарушения и употребата на наркотични вещества в
тези групи (Джонсън, О'Мали и Бакман, 2006; Форд, 2005).

Изследователите, които изследват подрастващите престъпници с течение на времето
откриват, че употребата на наркотични вещества в ранна възраст са един от найпостоянните показатели за продължаване на извършването на сериозни нарушения в покъсна възраст
Основни изводи относно връзката между подрастващите и употребата на наркотични
вещества и превръщането им в лица с криминогенно поведение:

Дългосрочните/постоянните нарушители, в сравнение с други непълнолетни
правонарушители, е по-вероятно да употребяват наркотични вещества и да бъдат
класифицирани като нарушители, употребяващи наркотици. Употребата на ПАВ и
участието в престъпни деяния в ранна възраст е последователен предиктор за
продължаване на извършването на тежки престъпления в по-късна възраст.

Определени фактори (напр: усещане за преследване, невъздържано поведение, стрес,
депресия) могат да доведат до "непредсказуемо" поведение, като употреба на наркотични
вещества и престъпна дейност. Използването на наркотични вещества и извършването на
тежки престъпления варират в изграждането на подобни модели с течение на времето,
което предполага последователно отношение.
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Използването на наркотични вещества и сериозния спад на правонарушенията в края
на юношеството, могат да бъдат обяснени. Младите хора, осъзнавайки с разбиране
поведението си, могат да се въздържат, тъй като те придобиват нови умения и съзряват.
Това от своя страна разкрива възможност за самоконтрол и предотвратяване на
криминогенно поведение.
Връзката между употребата на наркотични вещества и проявата на действия, обвързани с
нарушения и престъпност по време на юношеството, има важни последици за работата в
сферата на превенцията на детското и младежкото правонарушително поведение. Много
от децата и младежите, които имат противообществено поведение, имат и проблеми с
употреба на наркотични вещества, от друга страна техните нарушения са свързани с
употребата на наркотици и алкохол. Постигането на по-дълбоко разбиране на динамиката
на тези поведения е от решаващо значение за лечението и по-ефективното насочване на
усилията и ресурсите за превенция на правонарушителното поведение сред
подрастващите.
Своевременната и ефективна намеса при формирането на поведението на тези
правонарушители може да предотврати използването на наркотични вещества в живота
им. Информацията, събрана по отношение на тази гледна точка, се добавя към
съществуващите изследвания, като по този начин допринася за по-пълно разбиране на
връзката между употребата на наркотични вещества и извършването на престъпления и
подобрява базата от знания, които да подпомагат работата и практиците и служителите.
Изследването е важно за превантивните дейности сред младите правонарушители.
Проучването констатира, че процесът за прекратяване използването на наркотични
вещества и проявата на законови нарушения, е свързан. То описва какво е известно за
отношенията между употребата на наркотични вещества и извършването на
престъпленията на базата на съществуващи изследвания и включва данни от настоящото
проучване. Данните допринасят за по-дълбоко разбиране на това как употребата на
наркотични вещества и извършването на правонарушения взаимодействат и влияят върху
процеса на спиране на употребата и/или лечението на тези юноши.
Съществени доказателства сочат връзката между злоупотребата с наркотични вещества и
престъпното поведение при младите хора. Младите правонарушители показват повишени
нива на злоупотреба с наркотични вещества, в сравнение с младежите, които не са
правонарушители. Злоупотребата с психоактивни вещества често увеличава риска от
рецидив и оказва по-силно в влияние за криминогенно поведение при подрастващите.
Употребата на наркотици повишава вероятността младите правонарушители да имат
продължително взаимодействие с правосъдната система. В допълнение, злоупотребата с
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наркотични вещества произвежда асоциално поведение в младежките среди. Сериозната
злоупотребата с наркотични вещества е свързана с увеличени нива на прояви, обвързани с
нарушения и по-сериозни престъпления. Освен това, колкото по-малко е детето в
началото на употребата на наркотични вещества, толкова повече нараства вероятността за
тежки и повтарящи се нарушения в зряла възраст.
Развитието на ефективни програми за лечение на злоупотребата с наркотични вещества за
непълнолетни правонарушители трябва да се разглежда като "жизненоважен компонент"
за общите усилия на превенция, лечение и рехабилитация.

Наркотична
зависимост/намеса

Интоксикация

Нарушена компетентност
и справяне в дадени
ситуации
*Ефекти върху работата
на мозъка
*Липса на
саморегулиране

Девиантно
поведение

Нужда от
включеност

Престъпно
поведение

Неуспешно
прилагане на ролята
на възрастен

Фигура 1. Фактори, които могат да представляват връзка за престъпно поведение при
младежи
В превантивната система е необходимо да бъде осъзнато, че повишаването на
злоупотребата с наркотични вещества налага предприемането на конкретни действия.
Съдилищата за непълнолетни, употребяващи наркотични вещества в Европа и света, са
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придобили популярност. Тези специални съдилища са проектирани да предоставят
различни услуги, с цел насърчаване на интервенцията, лечението и устройството на
съдебната система. Въпреки смесените резултати по отношение на тяхната ефективност,
съдилищата за непълнолетни, употребяващи наркотици, в Европа и света се увеличават и
затвърждават. Някои критики по отношение на съдилищата за непълнолетни са свързани с
липсата на участие на родителите в процеса на лечение. Освен това, тъй като всеки съд за
младежи с наркотична зависимост е уникален, много от тях ще трябва да приемат и
интегрират всеобхватни програми за лечение на злоупотребата с наркотични вещества,
основани на доказателства, че са ефективни.
Съдилищата, които работят с младежи, употребяващи наркотици, успешно са намалили
рецидива на престъпно поведение и злоупотребата с наркотични вещества, ако използват
семеен тип намеса по отношение на проблема, с цел да се подобри надзора от страна на
грижещите се за децата. Увеличаването на ангажимента на хората, грижещи се за децата в
службите за лечение, дава по-добри резултати. Успехът зависи също и от използването на
съдилищата за младежи със зависимости в обвързаност с програми за лечение на
злоупотребата с наркотични вещества, предназначени специално за млади хора.
Интервенциите, които дават най-положителни резултати, са поведенчески ориентирани и
включват услуги както за младежите нарушители, така и за семействата им. Някои от
най-успешните програми за интервенция включват функционална семейна терапия,
мултисистемна терапия и когнитивно-поведенческа терапия.
Функционалната семейна терапия се счита за изключително ефективна редица държави.
Подобни програми осигуряват в дома на младежа терапевт, който да работи в тясно
сътрудничество с младежа извършител на престъпления и неговото семейство. Основна
цел на функционалната семейна терапия е да ангажира и мотивира родителите.
Програмите се фокусират върху подобряване на взаимодействията в семейството с
акцентиране върху семейните ползи за решаване на проблема и изграждането на умения
за повишаване на емоционални връзки, както и изграждане на умения в грижещите се за
младежа, необходими за осигуряване на подходяща структура за терапия.
Друга успешна програма е мултисистемната терапия. Мултисистемната терапия
предоставя подобни дейности като функционалната семейна терапия. В допълнение, тази
програма предоставя помощ при поддържане на комуникацията и работните отношения с
други системи, които могат да бъдат включени в рехабилитацията на младежите.
Мултисистемна терапия е по-интензивна и скъпа програма от функционалната семейна
терапия, тъй като включва по-комплексни услуги.
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Когнитивната поведенческа терапия също е успешна при лечение на младежи, които се
борят с пристрастеността си към наркотични вещества. Когнитивната поведенческа
терапия работи чрез насърчаване и структуриране на целите, както и планиране на
повтарящи се практики. Основната цел на тази програма е да промени начините на
мислене на детето.
Между различните успешни програми за интервенция, съществува една постоянна.
Очевидно е, че ролята на семейството е от жизненоважно значение за успеха на детето.
Програми, които усилват семейните взаимодействия, са се доказали като по-успешни.
Установена е необходимостта по време на лечението на подрастващите със злоупотреба с
наркотични вещества, семейството и грижещите се за него да са включени в процеса на
възстановяване на младежите. Важно за поддържането на дългосрочни положителни
резултати при подрастващите, е да бъдат направени промени първо в домашната
обстановка. На семейството трябва да бъдат осигурени необходимите умения, за да се
осигури адекватно съдействие на подрастващия.
Деца, извършители на престъпления и злоупотребяващи с наркотични вещества
обикновено проявяват множество психосоциални и клинични проблеми. Тези различни
проблеми могат да предизвикат попадането на младите хора в програми за лечение на
младежи с агресивно и криминогенно поведение. Много от тези деца идват от домовете за
деца, лишени от родителски грижи. Общото за тези деца е нуждата да се борят с психично
разстройство. Въпреки, че лечението на млади правонарушители, които злоупотребяват с
наркотични вещества може да бъде предизвикателство, възвръщаемостта на инвестициите
на обществото си струват усилието. Инвестирането в рехабилитацията на младите
правонарушителите е доказано ефективно в световен план.
Необходима е превенция. Изграждането на стратегия за цялостна профилактика по
отношение на престъпността и антисоциалното поведение, свързани с алкохола и
наркотиците, трябва да започват в ранните младежки години, но също така и да бъдат
отговор на нуждите на младите хора, които вече имат рисково поведение. Важно е да се
отбележи, че макар и важна, полицейската превантивна работа е сравнително малка част
от помощта, която е нужна на младите хора. Универсалната превенция включва работата с
младите хора в училищата и в общността. Всички деца и младежи трябва да получават
подходящо за възрастта им обучение за наркотиците и алкохола, което да дава
възможност на подрастващите да изследват собствените си нагласи и ценности. Това ще
им помогне да развиват своите лични социални умения за управление на риска, за
решаване на възникнали проблеми, както и да комуникират ефективно. Превантивните
занимания може да предотвратят изграждането на погрешни схващания за ПАВ. Въпреки
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това, в момента в България философията на този вид обучения има нисък приоритет в
училище. Основани на доказателства програми за обучение по отношение на наркотиците,
които се провеждат в Европа и САЩ, включват "Обучение на младите в умения за
живота". Установено е също, че такива обучения са необходими, за да се намали
насилието и агресията сред учениците. Училищата играят важна роля за интегрирането на
младите хора в обществото и са значителен защитен фактор срещу обвързаните
престъпления и злоупотреба с различни наркотични вещества. Изключените от училище
подрастващи в повечето случаи са в риск да ангажират вниманието си с наркотици и/или
алкохол. Чрез превантивните обучения в класната стая може да се намали значително
риска от по-късно асоциално поведение, включително употребата на наркотици и
извършването на престъпления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Доказателствата, които изследването предоставя, са свързани с възможност за
разглеждане на отношенията между употребата на наркотични вещества и
противообществените прояви при подрастващите. От данните на проучването става ясно,
че за криминогенните прояви, употребата на наркотични вещества и извършване на
престъпления са значително свързани. Анализите до момента също показват, че
употребата на наркотични вещества е значителен проблем в тази възрастова група
извършители на престъпления.
Предстои да се разкрити някои от механизмите, които свързват тези две поведения и
настоящото проучване ще окаже влияние върху последствията за разбиране на тези две
явления. Допълнителни изследвания са необходими, за да се разбере връзката от
употребата на наркотични вещества и криминални деяния и променливостта по
отношение на определени социални групи или пол. Връзката между употребата на
наркотични вещества и извършването на нарушения може да се отрази както
реципрочност между двата социални феномена. Това ще предостави възможност да се
създаде и обобщен рисков профил.
Ако децата и младежите с криминогенни прояви и техните родители, след индикация за
употреба на ПАВ, бъдат своевременно подкрепени, консултирани и/или включени в
лечение, това може да доведе до предотвратяване формирането на рисково и
правонарушително поведение. Което от своя страна отговаря на обществените интереси и
ползи.
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