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1. Политика по наркотиците: законодателство, 
стратегии и икономически анализ 

 

 
 

В рамките на този раздел ще бъдат разгледани следните основни теми: 

 Законова рамка; 

 Национален план за действие, стратегия, оценяване и координация; 

 Икономически анализ. 
 
 

Законова рамка 

 
Закони, наредби, директиви или насоки в полето на наркотиците (търсене и 
предлагане) 
 

През 2010 г. с ДВ бр.22 / 19 Март 2010 г. бе изменен и допълнен основният 
нормативен акт, регламентиращ обществените отношения, свързани с 
организацията, правомощията и задачите на държавните органи, осъществяващи 
контрол върху производството, преработването, търговията, употребата, 
съхраняването, вноса, износа, транзита, пренасянето, превозването и отчетността 
на наркотични вещества, както и върху пускането на пазара, вноса и износа на 
прекурсори, а именно Законът за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите (ЗКНВП). Изменението и допълнението бе подготвяно през втората 
половина на 2009 г. Основните мотиви, налагащи изменение и допълнение 
залегнаха в мотивите към проекта на Закон за изменение и допълнение на 
ЗКНВП при внасянето му за разглеждане и приемане от Народното събрание. Те 
могат да бъдат обобщени в следните направления: 
 

 Промени, наложени от необходимостта за осигуряване съответствието 
с разпоредбите на други закони: 
 1. Уеднаквяване на правните субекти, които могат да получават разрешения за 
производство, търговия на едро и дребно с лекарствени продукти по реда на  
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и лицензии за 
дейности с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества по ЗКНВП.  
 2. Във връзка с легално определения термин „лекарствен продукт” в ЗЛПХМ в 
ЗКНВП думата ”препарати” се замени с „лекарствени продукти” в текстовете, които 
се отнасят за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 
 3. Изменението на Раздел 1 „Лицензия за дейности” от Глава пета се направи с 
оглед на изискванията, предвидени в разпоредбите на чл. 4, ал. 2 и 3 и чл. 11, ал. 1 
от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния 
контрол върху стопанската дейност. До настоящия момент редът, по който се 
извършва лицензионния режим по ЗКНВП, както и изискванията към заявителите бе 
разписан в подзаконови нормативни актове. С изменението се обособиха трите 
основни режима при издаване на лицензии за дейности по закона: 1. лицензии за 
производство и търговия на едро по чл. 32, ал. 1; 2. лицензии за  търговия на 
дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични 
вещества.по чл. 33, ал. 1 и 3. Лицензии за производство, преработване, съхранение, 
търговия, внос и износ на наркотични вещества за ветеринарно-медицински цели. 
(§20)  
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 Промени, свързани с органите и структурите, осъществяващи дейност 
по закона: 
 4. Конкретизирани бяха разпоредбите, регламентиращи създаването на 
общински съвети по наркотичните вещества и превантивните информационни 
центрове в общините, които са центрове на области. Конкретизира се механизмът 
на финансиране на общинските съвети по наркотични вещества и превантивните 
информационни центрове - чрез общинските  бюджети  като  делегирани  от  
държавата дейности. Предвиди се създаването на комисии по наркотичните 
вещества в общините, които не са административни центрове на области. 
 5. Предвиди се министърът на земеделието и храните да е администратор на 
приходите от таксите за издаване на разрешения за дейности по чл. 29 и чл. 35, ал. 
Конкретизират се разпоредбите, касаещи контролирането на вноса на коноп и 
семена от коноп, непредназначени за посев, осъществяван от министъра на 
земеделието и храните.  
 6. Дефинира се кой осъществява контрола на дейностите по превенция на 
употребата на наркотици и психосоциалната рехабилитация на лица, зависими от 
наркотични вещества. (§ 11) 
 7. Разписа се и в закона функциониращият към НЦН Национален фокусен 
център, като част от Европейската информационна мрежа за наркотици и 
наркомании. Регламентира се изрично изграждането и поддържането на публична 
информационна система за наркотици и наркомании, както и информационна 
система за ранно предупреждение за нови наркотични вещества като част от 
Европейската система за ранно предупреждение. 
 8. С новия чл. 85а се предвиди създаването на експертен съвет, които да 
консултира и подпомага министъра на здравеопазването в разработването и 
прилагането на политиката в областта на лечението на зависимости в Република 
България. Експертният съвет ще включва специалисти от НЦН и утвърдени 
клиницисти и експерти, представители на съсловни / професионални организации в 
областта на лечението на зависимости в Република България. 
 

 Други изменения, свързани с оптимизиране на дейностите по ЗКНВП 
9. Регламентира се НСНВ да изготвя и предлага на Министерския съвет да 

приема Националната стратегия за борба с наркотиците. Изменението се направи с 
оглед значимостта на целите и задачите на стратегията. С изменението в т.2 на чл. 
11 се предвижда Министерския съвет да приема национални програми за борба 
срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с 
наркотични вещества и прекурсори. 

10. С цел по-ефективна работа на полицейските органи в борбата с незаконните 
насаждения с изменението на чл. 27 се забрани засяването и отглеждането на 
всички незаконно засети растения от рода на конопа, без значение от 
концентрацията на ТХК в тях. (§ 17)  

11. Конкретизира се разпоредбата, касаеща забраната за рекламиране пред 
обществеността на наркотичните вещества и растенията от приложения № 1, 2 и 3 и 
лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества.  Изрично бе дадено 
определение за непряка реклама на наркотични вещества към допълнителните 
разпоредби на закона, а именно „т.30. (нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г., попр. - ДВ, бр. 23 
от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) "Непряка реклама" е 
всяка форма на търговско послание, съобщение, препоръка или действие, 
която използва име и/или изображение, представляващо или наподобяващо 
наркотично вещество, за реклама върху стоки и рекламни продукти.” По този 
начин се забрани разпространението на пазара на продукти (например 
енергийната напитка „Cocaine” и др.), носещи наименование на наркотично 
вещество или за рекламата на които се използва изображение на последното. 
 12. Направи се изменение и допълнение на цялата Глава седма от закона:  
Превенция на употребата, лечение и психосоциална рехабилитация на лица, 
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зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества. Променено бе заглавието и 
се въведе понятието “психосоциална” рехабилитация, с цел разграничаване на 
рехабилитацията в медицински смисъл от психосоциалната рехабилитация, която 
се извършва с лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества, при 
която се използват различни психосоциални интервенции. На територията на 
страната функционират 31 субституиращи и поддържащи програми, разкрити в 12 
града. Националният център по наркомании не разполага с териториални 
поделения по места, за осъществяване на специализиран контрол. В тази връзка бе 
регламентирано специализираният контрол на лечебната дейност на територията 
на страната да се извършва съвместно с Районните центрове по здравеопазване 
към МЗ (вече РЗИ).  
 13. Бе наложително и се предвиди създаването на подзаконова нормативна 
уредба, в която да бъдат включени както условията и реда, така и основните 
принципи и стандарти за работа в областта на превенцията на употребата на 
наркотични вещества. Промени се наименованието „субституиращи и поддържащи 
програми за намаляване на здравните щети за лица, зависими от наркотични 
вещества.”  
 14. С изменението се предвиди създаването на служебна база данни на лицата, 
включени в програми за лечение с агонисти и агонист-антагонисти. Базата данни ще 
съдържа уникален идентификационен код на лицето, което ще гарантира защита на 
неговите лични данни. 

15. Добавиха се нови вещества под контрол в Приложения № 1, 2 и 3 на ЗКНВП 
съгласно препоръки на Съвета на Европа, на Международния съвет за контрол на 
наркотичните вещества, съгласно резолюция на Комисията по НВ към ООН и 
решения на Националния съвет по наркотични вещества: 

- 9 вещества в  Приложение № 1, ”Растения и вещества с висока степен на риск 
за общественото здраве, забранени за приложение  в хуманната и ветеринарна 
медицина, поради вредния ефект и злоупотребата с тях” – 1-бензил пиперазин; 4-
бромо-2,5-диметоксифениламин; 2,5-диметокси-4-йодофенетиламин (2С-I); 2,5-
диметокси-4-етилтиофенетил амин (2С-T-2); 2,5-диметокси-4-(n)-
пропилтиофенетиламин (2С-T-7);.4-ме тилтиоамфетамин (4-МТА); пара-
метоксиметамфетамин (РММА);  2,4,5- триметоксиамфетамин (ТМА-2); 
фенилпиперазин и неговите халогенни производни. 

- 1  вещество в  Приложение № 2,  ”Вещества с висока степен на риск,  
намиращи приложение в хуманната и ветеринарна медицина” – кодеин-N-оксид. 

- 5  вещества в  Приложение № 3,  “Рискови  вещества,  намиращи приложение в 
хуманната и ветеринарна медицина” – 1,4-бутандиол; гамабутиролактон; гама-
хидроксибутирова киселина; кетамин; хлорал хидрат. 

16. Наложиха се и други изменения: 
- В чл. 59 се добавя изискването, че лекарствени продукти, съдържащи 
наркотични вещества може да се носят само от лицата, на които са предписани.  
- Разрешава се използването на ограничени количества наркотични вещества  и 
прекурсори и за лабораторни  изследвания.  
- Правят се промени в съответствие с действащото митническо законодателство.  
- В допълнителните разпоредби се променя и допълва част от терминологията 
по смисъла на ЗКНВП. 1 

 
С така направените изменения и допълнения се заложиха основите на една по-

добра нормативна уредба, която да залегне в подзаконовите актове - наредбите, 
които ще се издадат на основание на закона. Бяха сформирани работни групи за 
изпълнение на тази задача, които приключват своята работа през настоящата 
година. 
 

                                                 
1
  Информация : Минестерство на здравеопазването, Дирекция „Международни дейности и протокол” 
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Във връзка с направените в закона изменения бяха направени промени и в 
нормативните актове по прилагането му. 
 
НАРЕДБА № 3 от 10.01.2001 г. за унищожаване на законно произведени, 
придобити и съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти, 
съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба, изм. ДВ,бр. 71 
от 10.09.2010 г. 
Основните изменения и допълнения на наредбата са: 
- Осигуряване на съответствие с разпоредбите на Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина. 
- Конкретизира се срока (на всеки 6 месеца), в който търговците на дребно и 
лечебните заведения се задължават да предават за унищожаване на търговците на 
едро съхраняваните от тях лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества,  
станали  негодни за употреба. 
- За да се избегне натрупването на големи количества наркотични вещества и 
лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, станали негодни за 
употреба в производителите и търговците на едро, се конкретизира срока за 
унищожаването им (на всеки 6 месеца). 
 
НАРЕДБА № 20 от 10.05.2001 г. за условията и реда, при които лекарствените 
продукти, съдържащи наркотични вещества, вписани в приложения № 2 и 3 от 
Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, могат да 
бъдат освободени от някои мерки за контрол изм. ДВ,бр. 71 от 10.09.2010 г. 
 Основните изменения и допълнения на наредбата са: 
- Осигуряване на съответствие с разпоредбите на Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина. 
- Отпада  чл. 5  от  Наредба  №  20/2001 г.  ”Лекарствени  продукти, съдържащи  
прекурсори  от  приложение  №  4 на  ЗКНВП”,  тъй  като с  изменението  и  
допълнението  на  ЗКНВП  от  2007 г.,  отпада  приложение  № 4, към чл. 3, ал.  2,   
съдържащо  наименованията  на   прекурсорите   на   наркотични вещества. 
 
НАРЕДБА № 55 от 13.12.2010 г. за условията и реда за издаване на лицензии за 
дейности с наркотични вещества за медицински цели от приложения № 2 и 3 на 
Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, обн. ДВ.бр. 1 
от 04.01.2011г. 
Наредба № 55 заменя досега действащата наредба  за условията и реда за 
издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински и 
ветеринарномедицински цели от приложения № 2 и 3 на Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и прекурсорите. 
С  Наредбата  се  определят: 
- Условията и реда, при които се издава лицензия за дейности по производство, 
преработване, съхраняване, търговия  в страната, внос, износ и транзит, пренасяне 
и превозване на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи 
наркотични вещества от приложения № 2 и 3 на ЗКНВП. 
- Изискванията към сградите и помещенията,  в които се извършват дейностите с 
наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 
- Контролът по спазване изискванията на Наредбата, който се осъществява от 
дирекция ”Наркотични вещества” в Министерство на здравеопазването и от 
инспекторите по наркотични вещества към Регионалните здравни инспекции, които 
извършват контрола на територията на страната.   
 

Със Заповед на министъра на здравеопазването са създадени 
междуведомствени работни групи, които изготвиха проекти за изменение и 
допълнение на: 
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- Наредба № 7 от 26.01.2001 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за 
внос и износ на наркотични вещества и техните препарати 
- Наредба на МС от  31.08.2004 г. за условията и реда за разрешаване на 
дейностите по чл. 73, ал.1 от ЗКНВП 
- Наредба № 24 от 3.10.2000 г. за условията и реда за осъществяване на 
субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети за лица, 
зависими от наркотични вещества  
- Правилника за организацията и дейността на НСНВ 
 

Изготвен е проект на Правилник за функциите и организацията на Експертния 
съвет по лечение на зависимости. 
 

По предложение на Агенция ”Митници” - Министерство на финансите за промяна 
в чл. 3, ал. 2 на ЗКНВП - приложенията към чл. 3, ал. 2 да бъдат включени в 
подзаконов нормативен акт на Министерски съвет, на заседание на НСНВ се реши 
да се създаде междуведомствена работна група, която да изготви проект за 
изменение и допълнение на ЗКНВП и проект на наредба на Министерски съвет. 
 
 
Прилагане на законите 
 

По данни на Министерство на вътрешните работи през 2010 г. по линия 
“Наркотици” Областните дирекции (ОД) на МВР са се отзовали на 1404 сигнала 
за нарушения, свързани с наркотици.2 Най-много реализирани сигнали има в 
Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) – 404, ОД Благоевград  (163), 
Хасково (110) и Пловдив (103). По един получен сигнали има в ОД Кърджали и 
Търговище.  

 
Реализирани са 301 оперативни дела. Най-много в СДВР (54), ОД Бургас (42), 

ОД Варна (25) и ОД Стара Загора (23). Няма реализирани оперативни дела ОД МВР 
София  и отдел "Транспортна полиция" (ОТП) към Главна дирекция "Криминална 
полиция" (ГДКП). 

 
През 2010 г. в страната са задържани 3465 лица  за производство и нарко- 

разпространение. 56 % от тях или 1947 са задържани от СДВР. Следват ОД Варна 
(186), ОД Благоевград (158) и ОД Пловдив (141). Само едно лице е задържано от 
ОД Търговище. Тук трябва да се подчертае, че се запазва тенденцията от 
последните 5 години на повишаване броя на задържаните лица. 

 
Проведени са 2379 специализирани полицейски операции (СПО). Най-много 

от СДВР (709), ОД Благоевград (174) и ОД Кюстендил (165). Най-малко от ОД 
Търговище (10) и ОД Русе (14). 

 
По изпълнение на указанията в действащите нормативни актове ежемесечно се 

извършват проверки по сборища, обществени места посещавани от маловръстни, 
проверяват се училищните райони, компютърни клубове, игрални зали и 
увеселителни заведения. 

През 2010 г. броят на профилактирани наркосборища, питейни и 
увеселителни заведения е 3104. Най-много от ОД Смолян (641), СДВР (471), и ОД 
Кюстендил (332). Най-малко от ОД Ловеч (11), ОД Ямбол (12) и ОД Сливен (23). 

 

                                                 
2
 Отчет за работата на органите на ОД на МВР по линия “Наркотици” за периода 01.01.2010 г. - 

31.12.2010 г. 
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Броят на проверените училищни райони е 2751. Най-много от ОД Смолян 
(403), СДВР (288), ОД Варна (252), ОД Благоевград (207) и ОД кюстендил (200). 
Няма проверени училищни райони от Отдел “Транспортна полиция”. 

 
Разкрити са 158 нови наркосборища и места за продажба на наркотични 

вещества.  Най-много от СДВР (60), ОД Кърджали, Пловдив и Стара Загора (10). 
Такива не са открити от Областните дирекции във Видин, Ловеч, Перник, Русе, 
Търговище, Хасково, Русе, както и в Отдел “Транспортна полиция”. 

 
Целта на извършваните проверки и СПО е спазването на разпоредбите на чл. 

193 и чл. 354-а, чл. 354-б, чл. 354-в  от НК, чл. 56 и чл. 58, ал. 3, от Закона за 
народното здраве, и чл. 73, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, разпоредбите на 
Общинска наредба №1 на ОбС, набелязване на конкретни мерки за 
предотвратяване на наркопрестъпленията и налагане на санкции при констатирани 
нарушения и престъпна дейност. 
 
 

Национален план за действие, стратегия, оценяване и координация 

 
Национален план за действие и/или стратегия 
 

На трето редовно заседание на НСНВ, състояло се на 22 октомври 2008 г. бяха 
представени и приети Национална стратегия за борба с наркотиците 2009-2013 г. и 
План за действие към нея.  

Националната стратегия има следното общо съдържание: 
ВЪВЕДЕНИЕ 
ЧАСТ І. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА (Състояние и тенденции;  Анализ на дейността в 
областта на намаляване на търсенето на наркотици; Анализ на дейността в 
областта на намаляване предлагането на наркотици; Законодателство) 
ЧАСТ ІІ. ГЛОБАЛНИ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ. 
ЧАСТ ІІІ. СТРАТЕГИЧЕСКА ОБЛАСТ НА ДЕЙСТВИЕ: Намаляване на търсенето на 
наркотици.  
ЧАСТ ІV. СТРАТЕГИЧЕСКА ОБЛАСТ НА ДЕЙСТВИЕ: Намаляване на предлагането 
на наркотици.  
ЧАСТ V. ПРЕСЕЧНА ОБЛАСТ НА ДЕЙСТВИЕ: Публична информационна система и 
научно изследователска дейност. 
ЧАСТ VІ. ПРЕСЕЧНА ОБЛАСТ НА ДЕЙСТВИЕ: Национална координация и 
международно сътрудничество. 
ЧАСТ VІІ. ПРЕСЕЧНА ОБЛАСТ НА ДЕЙСТВИЕ: Усъвършенстване на 
законодателството. 
ЧАСТ VІІІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ (Координиращ орган; Институции, 
отговарящи за изпълнението на национално ниво и местно ниво; Партньори по 
изпълнението; Финансиране на дейностите и контрол на разходите; Мониторинг на 
изпълнението на Националната  стратегия) 
 
 
Реализиране и оценяване на Национален план за действие и/или стратегия 
 

На заседание на НСНВ беше представен Доклад за изпълнение на задачите от 
Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците за 2009 г. 
Докладът отразява степента на изпълнение на задачите и постигането на целите, 
произтичащи от Националната стратегия. В областта на превенцията е постигнат 
напредък в изпълнение на дейностите, свързани с развитието на здравното 
образование в училищата. Активно работят областните съвети по наркотични 
вещества и превантивно-информационните центрове, разширен е обхватът и 



 

 13 

обучението по изпълняваните програми за превенция. Успешно функционира 
развитата в страната мрежа от лечебни центрове и програми за лечение и е 
осъществена активна дейност сред високорисковите групи. Разработени са 
методически документи, в които са въведени най-добрите практики за превенция, 
лечение и рехабилитация. 

 
За пресичане на незаконния трафик на наркотични вещества е осъществено 

активно международно сътрудничество, проведени са обучителни семинари, 
международни срещи и е осъществен обмен на опит и оперативно взаимодействие. 

 
Осъществена е резултатна дейност по ограничаване на престъпленията, 

свързани с наркотици, и ефективното наказване на извършителите на 
престъпления. Реализира се високо ниво на граничен и митнически контрол. 

 
Информационните материали и сравнителните статистически данни, които ни 

бяха предоставени в МВР по конкретните показатели за всяка отделна задача, 
убедително доказват, че е постигнат напредък по изпълнението на плана за 
действие за 2009 г. Ограничаването на бюджетните разходи, включително и по 
националните програми, и закъснението във финансирането им обаче не позволиха 
да се реализират всички планирани дейности за периода. 
 
 
Други факти за развитие на политиката в областта на наркотиците 
 
Национален съвет по наркотични вещества – НСНВ 
 

През 2010 г. са проведени четири редовни заседания на НСНВ и едно 
извънредно заседание с основна тема ”Лечение и рехабилитация на зависими от 
наркотици”. 
 

На заседания на НСНВ са приети следните доклади: 
Годишния доклад на Република България за 2009 г. по проблемите, свързани с 
употребата на наркотици и наркоманиите.  
В изпълнение на международните договори за контрол на наркотиците, на 
заседание на НСНВ е одобрен годишния доклад за 2009 г. на Република България 
до Комисията по наркотичните вещества при ИКОСОС на ООН – Виена. 
Доклад за изпълнение на Плана за действие на Националната стратегия за борба 
срещу наркотиците (2009-2013 г.) за 2009г.. 
Доклад за участието на българската делегацията в 53-та сесия на Комисията по 
наркотични вещества при ООН. 
 

На заседание на НСНВ е одобрен въпросник, изпратен от Международния съвет 
за контрол на наркотиците (МСКН), относно предотвратяване на нелегалната 
продажба на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества чрез 
Интернет. 
 

На заседание на НСНВ е разгледано предложение на Боливия за премахване на 
забрана за дъвчене на листа от кока - писмо от президента на Боливия Ево 
Моралес до Генералния секретар на ООН за промяна на чл. 49, ал. 1с и 2е от 
Конвенцията по упойващите вещества от 1961 г. и изваждане на листата от кока от 
Списък I на Конвенцията. Съвета реши, че предложението е неприемливо и в 
нарушение на Ковенцията. НСНВ е против промяната на чл. 49, ал. 1с и 2е от 
Конвенцията по упойващите вещества от 1961 г. и изваждане на листата от кока от 
Списък I. Становището е изпратено чрез МВнР до секретариата на МСКН. 
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В изпълнение на решение на от извънредно заседание е изготвен и представен 
от Националния център по наркомании анализ по проблемите свързани с лечение и 
рехабилитация на зависими от наркотици, въз основа на докладите на ОбСНВ за 
състоянието и оценка на нуждите на общинско ниво от лечение и психосоциална 
рехабилитация на лица, зависими от наркотици. НСНВ реши да се създаде 
междуведомствена работна група, която да разработи и представи пред съвета 
Концепция за развитие на система за лечение и психосоциална рехабилитация на 
зависими от наркотици.  
 

На заседание на НСНВ, по предложение на МВнР с цел подобряване на 
координацията и обмена на информация между ведомствата при подготовката на 
национални позиции и доклади, както и за по–оперативна работа, се взе решение да 
се създаде работна група. Групата да работи основно онлайн, само при 
необходимост да се провеждат заседания. Междуведомствената работна група 
включва експерти от Министерство на здравеопазването, Министерство на 
вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма, Агенция ”Митници” и Министерство на външните работи. 
Дейността на групата се координира от секретариата на НСНВ. 
 
Общински съвети по наркотичните вещества (ОбСНВ) и Превантивно-
информационни центрове (ПИЦ) към тях 
 

До края на 2010 г. са изградени 26 ОбСНВ в общините, които са 
административни центрове на области, които работят съобразно приети общински 
програми и стратегии за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите.  
 

Изградени са  26 ПИЦ към ОбСНВ в градовете Благоевград,  Бургас,  Варна,  
Велико Търново,  Видин,  Враца,  Габрово, Добрич, Кюстендил, Кърджали, Ловеч, 
Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, 
Смолян, София, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол. Превантивно-
информационните центрове са функционални звена, които събират, анализират и 
предоставят информация на местно ниво, необходима за изготвянето, 
осъществяването и координирането на общинските програми и стратегии. 
 

С приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и прекурсорите (обн. ДВ бр. 22 от 19.03.2010г.) се направиха 
промени свързани с принципа на създаване на съветите по наркотичните вещества 
и ПИЦ. 
 

В чл.15, ал.1 беше предвидено общините да създават областни съвети по 
наркотични вещества. Текстът е в противоречие с чл. 20 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, съгласно който “Общинският съвет 
определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с 
осъществяването на дейностите по чл. 17, както и на други дейности, определени 
със закон”. Съществува разминаване между наименованието „областни”, което 
предполага, че отговарят за дейностите на областно ниво, и функциите на 
областните съвети по наркотични вещества, които разработват, осигуряват и 
координират изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата 
с наркотични вещества. 
 

В чл.15, ал.2, т.2 беше предвидено, областните съвети по наркотични вещества 
да създават превантивни информационни центрове, който имат изпълнителски 
функции - осъществяват превантивни дейности и програми,  събират, съхраняват и 
анализират информацията, необходима за осъществяването, координирането и 
изготвянето на общинските програми, тоест трябва да бъдат функционално 
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обособени единици в общинската администрация и трябва да се създават от 
общините, а не от общинските съвети по наркотични вещества.  
 

В нормативна уредба нямаше разписани текстове относно финансирането на 
превантивните информационни центрове, което е пречка за тяхното ефективно 
функциониране. С изменението се конкретизира механизма на финансиране на 
общинските съвети по наркотични вещества и превантивните информационни 
центрове – „чрез общинските бюджети като делегирани от държавата дейности”. 
 

С преходна и заключителна разпоредба към ЗИД на ЗКНВП Областните съвети 
по наркотичните вещества в общините, които са административни центрове на 
области, се предвижда да продължават да осъществяват дейността си и като се 
преименуват в Общински съвети по наркотичните вещества. 
 

До ОбСНВ са изготвени писма за провеждане на заседание, на което да се 
преименуват от Областни съвети по наркотичните вещества на Общински съвети по 
наркотичните вещества. Всички ОбСНВ са представили протоколи от проведени 
заседания за преименуването си. 
 

За по-голяма изчерпателност и прецизност по отношение на състава на ОбСНВ 
и ПИЦ, функции и взаимодействие с другите органи на местната или държавната 
власт се изготви проект за изменение и допълнение на Правилника за 
организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества, приет 
с ПМС № 10 от 17.01.2001 г. обн. ДВ бр. 8/26.01.2001 г. 
 

Изготвени са и са представени отчети за дейността на ОбСНВ и ПИЦ. 
 

Работата на ОбСНВ и ПИЦ-те може да бъде обобщена в следните няколко 
насоки: 
- Изпълнение на приетите превантивни програми и стратегии; 
- Превантивни дейности сред ученици, родители, учители и педагогически 
съветници; 
- Провеждане на конкурси, изложби, семинари, кръгли маси и запознаване с 
проблемите при употребата и злоупотребата с наркотици, съвместно с другите 
общински структури; 
- Издаване на различни видове превантивни, информационни и здравно-
образователни материали; 
- Запознаване на обществеността с дейноста на ПИЦ; 
- Сътрудничество с медиите, за осигуряване на адекватно и компететно отразяване 
на проблемите с наркотиците. 
 

Усилията на работещите в Превантивно-информационните центрове са 
насочени към преодоляване на апатията на обществото спрямо проблема със 
злоупотреба с наркотични вещества.  

Набляга се на разработване и функциониране на консултативни програми или 
кабинети, които да насочват зависимите за лечение на територията на областта или 
на територията на страната и в чужбина. 
 

Налице е поддържане на добро сътрудничество с неправителствения сектор, 
както и сравнително добра координация между всички общински структури при 
предприемане на действие в борбата с наркотиците и наркоманиите.  
 

Съгласно разпоредбата на чл. 15a, ал. 2 от ЗКНВП, на четвърто редовно 
заседание на Националния съвет по наркотичните вещества за 2010 г., беше 
представен и одобрен отчет за дейността на ОбСНВ и ПИЦ  2009 г. 
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През м. декември 2010 г. се проведе ІV Национална среща по проблемите на 

превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Срещата беше 
организирана от Секретариата на НСНВ съвместно с НЦН.  

В срещата взеха участие представители на 20 ПИЦ и ОбСНВ,  секретариата на 
НСНВ и служители от НЦН. По време на срещата бяха представени: актуални данни 
за България в областта на наркотиците, резултати от докладите на ОбСНВ за 
състоянието и оценката на нуждите от развитие на програми и служби за лечение и 
психосоциална рехабилитация на лица, зависими от наркотици, тенденции в 
дейностите по превенция на употребата на наркотици, проект за изменение и 
допълнение на Правилника за организацията и дейността на НСНВ.  
 
 

Икономически анализ 
 
Обществени разходи 
 

ОбСНВ и ПИЦ се финансират със средства от държавния бюджет, чрез 
общинските бюджети, като делегирана от държавата дейност. 
 

Отпуснатите средства за 2010 г. са заплати за 27 щатни бройки за председатели 
и 27 за секретари на ОбСНВ и 65 щатни бройки за екипите на ПИЦ, както и средства 
за издръжка. 
 

Целево се отпускат средства за превантивни дейности по Националната 
програма за изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците. За 
2010 г. поради редуциране на средствата по Националната програма за изпълнение 
на Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците не са 
отпуснати средства за финансиране на превантивни дейности на ПИЦ. 
 

Отпусканите средства от държавния бюджет, както и средствата за превантивни 
дейности по Националната програма за изпълнение на Националната стратегия за 
борба с наркотиците са крайно недостатъчни за осъществяване на превантивни 
дейности и по-ефективна работа на ПИЦ. 
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2. Употреба на наркотици сред населението и отделни 
прицелни групи 

 

 
 

В рамките на този раздел ще бъдат разгледани следните основни теми: 

 Употреба на наркотици сред общото население; 

 Употреба на наркотици сред учениците и младежите; 

 Употреба на наркотици сред отделни прицелни групи от населението. 
 
 

Употреба на наркотици сред общото население 
 

Няма нови данни относно употребата на наркотици сред общото население в 
България.  
 
 

Употреба на наркотици сред учениците и младежите 
 

През периода ноември-декември 2010 г. Национален фокусен център за 
наркотици и наркомании осъществи ІІ Национално представително изследване сред 
студентите в Република България 3. То е свързано с изпълнението на Националната 
стратегия за борба с наркотиците 2009-2013, приета от Министерски съвет, както и 
на задълженията на нашата страна към Европейската информационна мрежа за 
наркотици и наркомании (REITOX). Проучването е с акцент върху информираността, 
обществените нагласи и оценките спрямо употребата на цигари, алкохол, незаконни 
наркотици и други психоактивни вещества сред студентите в България, както и 
нивата на потенциалната и реалната употреба. 

Подготовката за проучването започна през месец октомври 2010 г. под 
методическото ръководство на Момчил Василев, ръководител на НФЦ. То бе 
проведено сред 3705 студенти от 29 университета в 12 града в страната. При 
подготовката и провеждането взе участие целият състав на Националния фокусен 
център, а техни партньори и сътрудници осъществиха анкетирането. 

Въпросникът беше изготвен с търсене на възможно най-голямо съответствие с 
европейския моделен въпросник (EMQ) за проучвания сред населението (GPS) на 
Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA). Това 
съответствие дава възможност за сравнителен анализ с данни от идентични или 
подобни проучвания от други страни-членки на Европейския съюз. 
 

Според данни от проучването 38.9 % от студентите в страната са опитвали 
някакъв наркотик поне веднъж в живота си (през 2006 г. - 35,2 %).  Като се има 
предвид, че по данни на Националния статистически институт общият брой на 
записани учащи в Университети и специализирани висши училища (ISCED-5А) в 
България през учебната 2010/11 г. е бил 281 170 4 това означава около 110 000 

                                                 
3
 “Университетските студенти и психоактивните вещества’2010”, национално представително 

проучване сред студентите в България, Национален Фокусен център за наркотици и наркомании, 
ноември - декември 2010 г., анкетирани 3705 студенти от 29 университети в 12 български града. 
4
 Източник: Национален статистически институт 
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студенти, които са употребили поне веднъж някое наркотични вещество (през 2006 
г. - 75 000). 
 

Същевременно 14.1 % от студентите са употребили някакво наркотично 
вещество през последните 30 дни преди анкетирането (през 2006 г. - 9,2 %). Като се 
използват горните изходни данни това означава приблизително 40 000 лица с 
някаква употреба през последния месец, които можем да определим като “актуално 
употребяващи” (през 2006 г. - 20 000). 
 

Данните сочат съвсем ясно, че канабисът (и по-специално марихуаната) е най-
масово използваното незаконно вещество. Поне веднъж през живота си са я 
употребили 37.4 % от анкетираните (през 2006 г. - 32,9 %), или около 105 000 
студенти (през 2006 г. - 70 000). 
 

Като втора по размер по отношение на незаконните наркотици може да се 
определи групата на употребилите синтетични стимуланти 5 - тук става дума 
предимно за амфетамини и вещества от типа на екстази. Употребилите поне 
веднъж в живота си амфетамини са 14.6 % (през 2006 г. - 8,4 %), а по отношение на 
екстази дяловете са съответно 8.7 % и 6,5 %. 
 

Прави впечатление увеличаващата се употреба на кокаин. Проучване сред 
младите хора в гр. София през 1999 г. 6, имаща за обект почти същата възрастова 
група показа употреба някога през живота при 2,6 %, а през последните 30 дни - при 
0,7 % от анкетираните. Изследване през 2006 г. вече показва съответно 4,9 % и 1,2 
%, а през 2010 г. - съответно 9,0 % и 1,8 %. 
 

Прави впечатление и сравнително високият дял (18,2 %) на употребилите поне 
веднъж в живота си транквилизатори или сънотворни медикаменти без лекарско 
предписание (през 2006 г. - 14,1 %), но тъй като те не влизат в групата на 
незаконните вещества няма да бъдат предмет на по-задълбочен анализ в тази 
глава. Така или иначе обаче употребата на психоактивни медикаменти без лекарско 
предписание (особено сред младите хора) не е незначително явление и следва да 
бъде внимателно наблюдавано и специално анализирано. 
 
 

Европейският училищен изследователски проект за алкохол и други 
наркотици (ESPAD) е едно от най-широкообхватните изследвания сред учениците 
в световен мащаб, което е провеждано досега 5 пъти. През 1995 година 26 
европейски страни събраха за първи път данни за употребата на алкохол, цигари и 
наркотични вещества чрез училищни изследвания, които бяха проведени 
едновременно по стандартизирана методология и с общ въпросник. Второто 
събиране на данни се проведе през 1999 година и участие взеха 31 страни, а в 
третото и четвъртото през 2003 и 2007 г. взеха участие по 35 страни. 
 

Петата вълна на ESPAD се осъществи през пролетта и лятото на тази година в 
над 35 страни в Европа. Финансирането на изследването се осигурява от всяка 
страна-участничка, като средствата за България са предоставени от Националния 

                                                 
5
 Трябва да се има предвид, че на практика не съществуват в голям размер “чисти” групи от 

употребяващи само определено вещество; в повечето случаи е налице комбинирана или съпътстваща 
употреба на повече вещества. 
6
 Проучване на употребата на психоактивни вещества сред младите хора на възраст между 14 и 30 

години, живеещи в гр. София (в рамките на Проекта на СЗО "Превенция на употребата на алкохол, 
тютюн и наркотици сред младите хора в страните от Централна и Източна Европа"), юли-август 1999 г., 
Национален център по наркомании и Агенция “ФАКТ Маркетинг”, обхванати 1127 лица на възраст 14-
30 години. 
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фокусен център за наркотици и наркомании със средства от Европейския център за 
мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕMCDDA), като отговорни институции 
бяха Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и Национален 
център по наркомании (НЦН). 
 

Основна цел на тези проучвания е да се събират съпоставими данни за 
употребата на алкохол, цигари и наркотични вещества сред европейските ученици 
на възраст 15-16 години, за да се проследяват тенденциите в и между държавите. 
 

В България през 2011 г. бяха изследвани общо 2217 ученици (1132 момчета и 
1085 момичета) от 9 и 10 клас в 192 паралелки. 
 

През 2011 г. 27 % (около 15-17 000) 15-16-годишни ученици са употребили поне 
веднъж в живота си какъвто и да е незаконен наркотик. Около 23 % (около 12-15 
000) са употребили поне веднъж в живота си марихуана или хашиш, а 7 % (около 4-
5 000) са употребили поне веднъж в живота си амфетамини. През 2011 г. 11 % 
(около 6 500-7 000) 15-16-годишни ученици са употребили поне веднъж през 
последните 30 дни марихуана или хашиш. 
 
Някои обобщения: 
 

• В България продължава тенденцията на общо увеличение на броя на 
учениците употребили незаконни наркотични вещества в живота си, което 
влиза в известно противоречие с оформящата се тенденция на лек спад в 
повечето европейски страни, най-вече в употребата на марихуана; 

•  Общото увеличение на броя на учениците в България употребили незаконни 
наркотични вещества в живота си се дължи предимно на значителното 
увеличение на употребата на други наркотични вещества освен канабис, 
докато при употребата на канабис в общи линии продължана тенденцията на 
относително стабилизиране; 

•  В рамките на последните осем години и при общите тенденции, и при 
употребата на различните основни вещества от малко под средното 
европейско равнище България е достигнала до малко, а при амфетамини и 
екстази значително над средното равнище.  

 
 

Освен че подпомага участието на България в международния училищен проект 
ESPAD Националният фокусен център за наркотици и наркомании е разработил 
методология за проучвания сред учениците на местно ниво. Те са насочени към 
изследване на някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по 
проблемите на наркоманиите. През 2011 г. по методология на НФЦ бяха проведени 
изследвания сред учениците (от 9 до 13 клас) в 5 града – областни центрове в 
Република България, като бяха обхванати общо близо 10 000 ученици. 
 
 

Употреба на наркотици в отделни прицелни групи / среди на 
национално и местно ниво 
 
Сред лица, лишени от свобода 
 

В периода февруари-април 2011 година беше проведено представително 
изследване за употребата на наркотични вещества сред лицата, настанени в 
местата за лишаване от свобода в България. Бяха обхванати общо 3703 лица 
лишени от свобода от всички 12 затвора в страната, Поправителен дом за 
непълнолетни – Бойчиновци и 12 затворнически общежития към 9 от затворите. 
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Над 1/3 от затворниците (36.7 %) са опитвали поне веднъж в жкивота си някой от 

основните наркотични вещества 7. От тях най-масово използвани от затворниците 
са канабис и хероин. Получените резултати показват, че малко над 1/4 от 
затворниците (27.8 %) са употребявали някога марихуана, малко под 1/4 са 
употребявали хероин (23.5 %), а около 1/5 (19.6 %) са посягали към амфетамини 
(Виж Фигура 2-1). Малка част от затворниците са се ограничили до еднократна 
употреба на който и да е от наркотиците. В повечето случаи употребата е 
продължена, особено що се отнася до марихуана, хероин, кокаин, хашиш и 
амфетамини. 

 
Фигура 2-1  

 
УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩВЕСТВА НЯКОГА ПРЕЗ ЖИВОТА СРЕД 

ЗАТВОРНИЦИ В БЪЛГАРИЯ (2011) 
 

27.8

18.0

23.5

19.6

14.8

0

5

10

15

20

25

30

Канабис Кокаин Хероин Амфетам Екстази
 

Източник: Национален фокусен център за наркотици и наркомании;  Главна 
дирекция „Изпълнение на наказанието” -  Министерство на правосъдието 

 
Малко над 1/5 от затворниците (21.6 %) са опитвали поне веднъж през 

последните 12 месеца някой от основните наркотични вещества, като в повечето 
случаи употребата е била многократна. От тях най-масово използвани от 
затворниците са хероин и канабис. Получените резултати показват, че малко под 1/8 
от затворниците (13.4 %) са употребявали хероин, около 1/9 са употребявали 
марихуана (11.8 %), а 7.7 % са посягали към амфетамини (Виж Фигура 2-2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7
  Канабис, Кокаин, Хероин, Амфетамини, Екстази 
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Фигура 2-2  
 

УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩВЕСТВА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА 
СРЕД ЗАТВОРНИЦИ В БЪЛГАРИЯ (2011) 
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Източник: Национален фокусен център за наркотици и наркомании;  Главна 
дирекция „Изпълнение на наказанието” -  Министерство на правосъдието 

 
Приблизително всеки пети затворник в България (19.1 %) е употребявал поне 

веднъж в живота си някакъв наркотик интравенозно (предимно опиати и предимно 
хероин). 
 
По данни от Министерство на отбраната и Българската армия 
 

През 2010 година общият брой лица с първоначална положителна проба за 
качествено наличие на упойващи вещества в урината, изследвани с технически 
средства – 6 компонентен уринен тест при скринингово изследване за психоактивни 
вещества /ПАВ/ в Клиника по спешна токсикология към Военномедицинска академия 
(ВМА) – София са шестнадесет. По вид на употребеното вещество първоначалните 
уринни тестове с положителна реакция за съдържание на упойващи вещества се 
разпределят по следния начин: 

 

НАРКОТИЧНИ   ВЕЩЕСТВА 

Тетра-хидро-канабинол (ТНС) Морфин (Morphine) Бензодиазепини (Benzodiazepines) 

8 лица 3 лица 5 лица 

 
При седем военнослужещи и двама цивилни служители, положителна проба е 

установена при кандидатстване за мисия. Четири военнослужещи са показали 
положителна проба при завръщане от мисия. Всички военнослужещи са насочени от 
Централна военномедицинска комисия (ЦВМК) за диагностично изследване в 
Клиника по спешна токсикология ВМА – София. Всички са приети в клиниката. При 
всеки един от случаите са снети анамнезни данни и общ статус. Назначени са 
параклинични изследвания. Извършен е масспектрален анализ на урината за 
психоактивни вещества. Проведено е лечение: стомашна промивка; форсирана 
диуреза; антидотно гастропротективна и др. терапия. При изписване са дадени 
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препоръки за режим, диета, лечение и наблюдение и право на два безплатни 
прегледа в рамките на един месец. Изписани са с епикриза, без актуален токсичен 
проблем и са насочени отново към ЦВМК. 

При всеки конкретен случай са изпратени уведомителни писма до командира / 
началника / ръководителя на съответната структура, в която служи 
военнослужещият. Средният предстой в клиниката е 3-5 дни. 

При две лица, кандидатстващи за военна служба при първоначалния уринен 
тест за съдържание на упойващи вещества са установени положителни резултати 
за ПАВ. Същите са насочени от ЦВМК-ВМА за диагностично уточняване в Клиника 
по спешна токсикология и алергология. При едното лице е потвърден положителния 
резултат за ПАВ – ТНС. В психиатричната клиника е потвърдена диагнозата – 
употреба на наркотици. ЦВМК – ВМА взема експертно решение: Негоден за военна 
служба по р. Z 72 по МС-2005 г.  

 
През изтеклата година за експертно решение за установяване на годността за 

военна служба във въоръжените сили на Република България по отношение на 
употреба на алкохол и злоупотреба с наркотични вещества са предложени 14 
военнослужещи, 2 цивилни служители и 2 граждани. От представените 18 
военнослужегщи, цивилни лица и граждани ЦВМК – ВМА взе експертно решение 
„Годен за военна служба по ПМС – 2005 г.” при 15 лица. При три лица ЦВМК – ВМА 
е взела експертно решение „Негоден за военна служба”. 

При проследяване времето на среден престой в двете клиники се наблюдава 
следната тенденция: 

Психиатрична клиника: 15-30 дни 
Токсикологична клиника – до 5 дни.  
 
Служба „Военна полиция” използва всички разрешени от закона сили и средства 

в борбата срещу употребата и разпространението на наркотици сред 
военнослужещите. През 2010 г. органите на служба „Военна полиция” са провели 
комплексни организационни, превантивни и оперативни мероприятия за 
осъществяване на постоянен контрол над лица, чието поведение покриваше 
признаците на държатели и разпространители на наркотични и упойващи вещества. 
Основна насока в работата на регионалните служби е била и дейността по 
отстраняване на предпоставките и условията способстващи употребата на 
наркотици, както и своевременното пресичане на изпълнителните деяния. Особено 
внимание е обърнато на проникването в наркогрупите и своевременното 
установяване на неформалните лидери. Дейността по разкриване и пресичане на 
канали за доставка, съхранение и употреба на наркотици се извършва във 
взаимодействие със структурите на МВР, командванията на поделенията и 
служители от военно-болничните заведения.  

Заплахите, произтичащи от разпространението и употребата на психотропни и 
наркотични вещества от военнослужещи стават все по значими, предвид 
специфичните дейности в Българската армия – боравене и използване на оръжие, 
взривни вещества и „интелигентна” бойна техника, изпълнение на мироопазващи 
мисии в реални бойни условия. Осъществяването на тази дейност от лица, 
намиращи се под наркотично въздействие е предпоставка за допускане на тежки 
произшествия, включително с човешки жертви, уронване авторитета и престижа на 
Министерството на отбраната и Българската армия. Употребата на наркотици от 
военнослужещи следва общата тенденция на развитието на този процес в страната. 
Снижаването на долната възрастова граница и увеличаването на броя на лицата, 
употребяващи наркотици оказва негативно влияние и върху развитието на този 
процес в армията.  

Своевременното разкриване, предотвратяване  и пресичане на употребата, 
разпространението и съхранението на наркотични вещества от военнослужещи 
изисква осъществяването на постоянен оперативен контрол, провеждане на 
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комплекс от мероприятия за предотвратяване участието на такива военнослужещи в 
изпълнение на задачи с използване на бойна техника, оръжие, бойни припаси и 
взривни вещества. Съвместно с териториалните поделения на МВР и Военните 
окръжни прокуратури служба „Военна полиция” провежда системни мероприятия за 
разкриване и пресичане на канали за разпространение на наркотични вещества и за 
обезпечаване на контингентите, участващи в мироопазващи мисии зад граница.  

Работата по разкриването на военнослужещи, разпространяващи и 
употребяващи такива вещества, както и неутрализиране на тяхната дейност във 
военните формирования на БА се затруднява от факта, че нараства относителния 
брой на войниците, употребявали наркотици преди постъпване в казармата и 
съзнателно укриване от тях на този факт при назначаването им на военна служба. 
Добре познаващи наркоманската и дилърска среда извън казармата, същите се 
обособяват в неформални, изключително предпазливи в действията си групи, в 
които търсят начин за удовлетворяване на наркотичната си зависимост и 
свързаният с нея финансов проблем. Употребата на наркотици по време на 
военната служба създава условия не само за произшествия при изпълнение на 
ежедневните задачи, но и за постепенно пристрастяване и придобиване на 
хронична зависимост от наркотици и на други военнослужещи, които не са 
използвали упойващи вещества. За своевременното разкриване на пристрастените 
към наркотиците са организирани и проведени мероприятия съвместно с 
командването, медицинските органи и не на последно място с родителите и 
близките на военнослужещите, употребяващи наркотици.  

Като се има предвид особеното значение на пресичането на разпространението 
и употребата на наркотични и упойващи вещества както в национален мащаб, така и 
конкретно в Министерство на отбраната и Българската армия през 2010 г. са 
проведени оперативни мероприятия за проверка на 60 сигнала за употреба и 
разпространение на наркотици в резултат на които са разкрити 17 престъпления. 
Военнослужещи заловени с наркотици са осъдени, а на други са наложени 
административни наказания – дисциплинарно уволнение.  

Изводи: 
- Слабата заетост на военнослужещите с провеждане на учебни занятия, както и 

запълване на служебното им време с несвойствени задачи, води до ниска 
мотивация за изпълнение на военната служба, при което употребата на наркотици е 
своеобразно бягство от скучното ежедневие. За това е показателен и факта, че сред 
употребяващите наркотични вещества 2/3 са от войнишкия състав.  

- Макар и да са изключения, на военна служба се приемат лица, за които има 
предварителна информация, че употребяват или разпространяват наркотични 
вещества, но поради чистото им съдебно минало не са налице основания да не се 
приемат на военна служба. Това от своя страна скъсява пътя за разпространение 
на наркотици в поделенията.  

- Налице е тенденция за употреба на наркотици и сред курсантския състав в 
Националния военен университет (НВУ) и Висшето военноморско училище (ВВМУ), 
с което нараства вероятността след време в командните звена на различно ниво да 
са налице хора с определена зависимост, поставени под контрола на криминално 
проявени лица.  

- Особено остра става необходимостта преките командири и началници, както и 
дежурните длъжностни лица да оказват системен контрол върху проявите и 
поведението на военнослужещите, особено на войнишкия и сержантски състав, с 
оглед своевременно долавяне на признаци за употреба на наркотици. Приоритетна 
следва да бъде и съвместната работа с психолозите и лекарите в поделенията. 
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3. Превенция 
 

 
 

В настоящата глава ще бъдат представени реализираните превантивни 
дейности на национално и местно равнище за 2010 г., свързани с употребата и 
злоупотребата на психоактивни вещества. Реализираните дейности включват: 

o Обща превенция: в училище, в семейството и в община/общност; 
o Селективна превенция: в рискови групи и места; 
o Превенция по индикации (индикативна превенция); 
o Национални и местни медийни кампании. 

 
 

Въведение към структурата на превантивните дейности 
 
На национално равнище 
 

Както и през предходната 2009 година реализираните и координираните 
превантивни дейности на национално ниво за 2010 г. са предимно в областта 
на общата превенция. Целевата група на отчетените превантивни дейности е 
била главно деца и младежи. 

Фигура 3-1 
 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕВАНТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ В БЪЛГАРИЯ И ЕС ПО 
ТИП 
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Източник: Отчети на ОбСНВ и Европейски мониторинг център 
 

През 2010 г. делът на общата превенция за България е по-малък от този 
през 2008 и 2009 г., но делът на селективната превенция е значително по-
голям от този през 2009 г. (виж Фигура 3-1). 
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На местно равнище 
За поредна година Национален фокусен център за наркотици и наркомании 

(НФЦ) разпрати въпросници относно превантивни дейности сред партньорите от 
Общинските съвети по наркотичните вещества (ОбСНВ) и Превантивно-
информационните центрове (ПИЦ) в страната. И тази година фокусът на 
въпросникът беше да се получи информация относно реализираните превантивни 
дейности на местно равнище през изминалата 2010 г., както и да се получи 
информация за желаните такива дейности. За достигане на пълна картина на 
местно ниво относно това какви са реализираните превантивни дейности бяха 
събрани и обобщени годишните отчети за 2010 г. за дейността на ОбСНВ и ПИЦ в 
страната. 

Близо половината от отчетените превантивни дейности са били финансирани от 
общините в страната и изпълнени от ОбСНВ и техни партньори. Половината от 
осъществените проекти и дейности имат оценка на ефективността.8 

По данни от проучването организирането на семинари, работни срещи и 
обучения с професионалисти, както и създаването и разпространението на 
флаери, диплянки, постери и др. са основните реализирани интервенции 
свързани с превантивни дейности в общините в страната, основният 
превантивен подход в приобщаването на общността, а децата и младежите са 
били преобладаващата прицелна група на реализираните превантивни 
дейности и проекти.  

Фигура 3-2 
 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕАЛИЗИРАНИЯ И ЖЕЛАН ПРЕВАНТИВЕН ПОДХОД  
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Източник: Национален фокусен център за наркотици и наркомании 

                                                 
8
  На отновата на 16 отговорили от 25 запитани партньори 
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Желаният от експертите превантивен подход отговаря като цяло по-скоро на 

европейската картина отколкото на тази в България. За България най-желаният 
превантивен подход е насочен към семейство и/или ранно детство (25%). За 
страните от ЕС той на практика е реализиран в 16.4%, а у нас - едва в 1.9 %. 
Въздействието чрез връстници е следващият най-желан тип подход от експертите в 
страната (19%), който е реализиран на практика 13% в България и 9% в ЕС. 
Приобщаване на общността (47%) е най-използваният превантивен подход в 
страната за 2010 г. (виж Фигура 3-2). 

Децата и/или младежите са групата, която е най-желана и реализирана 
както в България така и в страните от ЕС (виж Фигура 3-3). Близо половината от 
превантивните проекти осъществени в България и в ЕС са насочени към желаната 
целева група. За България, семейството и/или родителите са също една от най-
желаната целева група, но на практика 9% от осъществените превантивни проекти 
са насочени към нея. В страната през 2010 г. за разлика от предишните години 
делът на общото население, като целева група на превантивните практики е 
значително намалял. 

 
Фигура 3-3 

 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЖЕЛАНАТА ЦЕЛЕВА ГРУПА 
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Източник: Национален фокусен център за наркотици и наркомании 
 
 
Организиране на семинари, работни срещи и обучения с професионалисти, 

създаване и разпространение на флаери, диплянки, постери и др., както и 
обучения насочени към превенция на употреба на наркотици са интервенциите 
прилагани най-често в превантивните дейности в страната за 2010 г. Обученията 
насочени към превенция на ХИВ и СПИН са сред най-желаните интервенции.  

По данни от отчетите на ОбСНВ и ПИЦ 9 общият брой на дейностите по 
различните типове превенция за 2010 г. е 162, двойно по-малко спрямо предишната 
2009 г. И през изминалата 2010 година най-много инициативи са реализирани в 
посока обща превенция – 130 (виж Таблица 3-1).  

 

                                                 
9
  Градски доклади на ОбСНВ и ПИЦ за 2007 – 22 града, 2008 г. – 24 града, 2009 г. – 20 града и 2010 г. 

– 17 града. 
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Таблица 3-1 
 

БРОЙ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТИП ПРЕВЕНЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 2007-2010 г. 
 

 2007 2008 2009 2010 

Общ брой на превантивните дейности 238 200 235 162 

Обща превенция 181 175 206 130 

Селективна превенция 44 12 11 21 

Превенция по индикации 13 13 18 11 

Източник: Годишни отчети на ОбСНВ и ПИЦ за 2007 г., 2008 г. , 2009 г. и 2010 г. 

 
За 2010 г. градовете с най-голям дял в общата превенция са София, Кърджали и 

Русе. Реализираните дейности са изцяло в областта на общата превенция. В пет от 
всичките градове са реализирани и трите вида превантивни практики, в седем от 
всички е осъществена обща и селективна превенция и в Смолян и Видин се е 
реализирала обща и индикативна превенция (виж Фигура 3-3). 

Фигура 3-3 
 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕВАНТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 Г.  
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Източник: Годишни отчети на ОбСНВ и ПИЦ за 2010 г.  
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3.1. Обща превенция 
 
3.1.1. В училището 
 
На национално равнище 
 

На национално ниво дейностите в посока превенция на наркоманията в училище 
се координират и осъществяват главно от Министерство на образованието, 
младежта и науката (МОМН). 

Осъществени са 568 училищни програми за превенция на употребата и 
злоупотребата с наркотични вещества, основани на подхода „Умения за живот”, 
544 програми основани на подхода „Връстници обучават връстници”, както и 
197 програми за работа с родители. Обхванати са 103 642 ученика в програми и 
кампании за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. 
Обучените специалисти за работа в и с училищата са 845 и 512 обучени 
специалисти за работа с родители. 10 Реализираните програми за превенция на 
употребата и злоупотребата с наркотични вещества в училищата за учебната 
2010/2011 година са в пъти повече в сравнение с предходната учебна година 
(виж Таблица 3-2). 

Таблица 3-2 
 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕВАНТИВНИ ПРОГРАМИ В СТРАНАТА ЗА УЧЕБНАТА 2009-
20010 И 2010-2011 ГОДИНА 

 
  

УЧЕБНА 2009/2010 ГОДИНА 
 

 
УЧЕБНА 2010/2011 ГОДИНА 

„Умения 
за 

живот” 

„Връстници 
обучават 

връстници” 

Обучени 
специалисти 

обхват „Умения 
за 

живот” 

„Връстници 
обучават 

връстници” 

Обучени 
специалисти 

обхват 

Враца 9 10 34 6166 40 13 30 4406 

Ст. Загора     176   70 274 302 15400 

София-град 91 53 455 43256 140 54 297 20503 

Смолян 0     1000 44 10 28 3498 

Силистра 12 5 65 5234 10 10   2315 

Русе 3 1 70 2534 3 2 88 8272 

Разград 6 3 17 5286 6 7 46 5943 

Пловдив 23 12 72 11818 2 2 10 664 

Благоевград 1 5 10 4387 55 43 119 13299 

Бургас 1 1 30 2671 49 14 171 9562 

Пазарджик 3 3 16 2557 105 53 179 14172 

Добрич 5 2   10752 44 62 87 5608 

Общо: 154 95 945 95661 568 544 1357 103642 

Източник: Министерство на образованието, младежта и науката 

 
На местно равнище 
 

Без претенция за изчерпателност и представителност тук са представени някои 
превантивни дейности в училище, осъществени на местно равнище от ОбСНВ и 
ПИЦ в страната. 
 
София 

По Програма „Превенция на употребата на наркотици в училищна среда” 
през учебната 2010/2011 г. е проведен въвеждащ семинар: „Принципи, стандарти и 

                                                 
10

 Източник: Министерство на образованието, младежта и науката. Посочените проекти са 
осъществени за учебната 2010-2011 година. Данните включват информация от 12 областни града в 
страната. 
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приложения на превантивни програми в училищна среда”. Участие в семинара взеха 
47 педагогически съветници и училищни психолози от 40 столични училища. 

На 10 ноември 2010 г. е проведена работна среща на ръководството на ПИЦ по 
проблемите на наркоманиите с директорите на училищата, заявили желание да 
участват в дългосрочна програма.  На 17 ноември и 15 декември 2010 г. са 
реализирани два семинара от първия етап на програмата с 11 училищни психолози 
и педагогически съветници от 10 столични училища. 11  

 
Варна 

Предназначената за ученици 8 – 12 клас Програма за превенция на 
употребата на наркотици в училищата се прилага за пета поредна година. През 
учебната 2010/2011 г. програмата се осъществява в 17 училища на територията на 
Община Варна. Въвеждането й е въз основа на меморандуми за сътрудничество 
между Община Варна, Тримбос институт - Кралство Холандия и Фондация 
“Обществена програма за превенция на употребата на наркотици в училищата”. 
Използваната методология е разработена и апробирана от Тримбос институт и 
Фондация “ОППУНУ”, като втората притежава авторските права за територията на 
България. Дейностите за всеки отделен клас се провеждат в рамките на 10 часа на 
класния ръководител. Занятията се водят от обучени в специални модули учители и 
педагогически съветници. През 2010 г. програмата обхвана 5620 ученици. 12 
 
Габрово 

И през 2010 година основните усилия на ОбСНВ и ПИЦ са били насочени към 
превенция употребата на наркотици, чрез активното и целенасочено 
включване на училището и младите хора в дейностите, насочени към 
информиране за рисковете от употреба на дрога и предлагане на 
алтернативна ангажираност за свободното време. Основен партньор в работата 
на  ОбСНВ и ПИЦ е Младежкият  съвет по наркотични вещества (МСНВ), в който са 
включени ученици на възраст 15-19 години от всички габровски професионални 
гимназии и средни общообразователни училища (СОУ). 

Основните насоки, в които  работят членовете на МСНВ са: консултиране на 
връстници и провеждане на тренинг-обучения по подхода „връстници обучават 
връстници”; повишаване информираността на младите хора; придобиване на 
умения за разпознаване и устояване на натиск от страна на връстници; 
оползотворяване на свободното време, чрез провеждане на алтернативни 
дейности; организиране на кампании. 

В осъществяване на превантивните дейности ОбСНВ, ПИЦ и МСНВ разчитат и 
на подкрепата и съвместните усилия на доброволци и от други младежки 
организации – ИМКА–Габрово, Български младежки червен кръст (БМЧК), Младежки 
клуб „Българи” – гр. Дряново, Сдружение „Социален диалог 2001”. Голяма част от 
кампаниите и дейностите за осмисляне на свободното време ОбНВ организира и 
осъществява съвместно с Центъра за обществена подкрепа към Община Габрово. 13 
 
3.1.2. В семейството 
 
На национално равнище 

 

                                                 
11

 Източник: Отчет за дейността на Превантивно-информационен център по проблемите на 
наркоманиите - град София – 2010 г.  
12

 Източник:  Информация за дейности, осъществявани от Община Варна в направление „Превенция 
на наркомании” - 2010 г. 
13

 Източник:  Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно – 
информационен център - Община Габрово - 2010 г. 
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Реализирането на проекти и дейности свързани с обща превенция в 
семейството е част от други проекти и/или дейности, най-вече като част от проекти, 
свързани с реализирането на обща превенция в училище.   
 
На местно равнище 
 
Монтана 

Изработен и отпечатан е „Наръчник за родителя – наркотици, знания и насоки”, 
предназначен за превенция сред родителите. 14 
 
3.1.3. В общността  
 
На национално равнище 
 

Министерство на физическото възпитание и спорта (МФВС) отговаря за 
изпълнението на Стратегическа задача 1 - Подобряване на достъпа до ефективни 
превантивни програми, Задача 1.5 от Плана за действие за изпълнение на 
Националната стратегия за борба с наркотиците 2009 – 2013, подзадача а) – 
реализиране на програма „Спорт за децата в свободното време”. 

Програмата „Спорт за децата в свободното време” за 2010 г., утвърдена със 
заповед № РД-09-101/23.10.09 г. на министъра на физическото възпитание и спорта, 
чийто цели са създаване на условия и възможности за участие на деца в безплатни 
спортни занимания в свободното им време, с оглед подобряване на тяхното здраве 
и физическа дееспособност, както и използване възможностите на спорта като 
превенция срещу нетолерантността, насилието, употребата на цигари, алкохол и 
наркотици и др., е реализирана в периода от 01 февруари 2010 г. до 31 януари 
2011 г. 

През 2010 г. с проекти за изпълнители по Програмата са кандидатствали 
402 спортни клубове. Одобрени са 272 проекта от които са изпълнени 266 в 77 
населени места, по над 49 вида спорт. В спортни занимания са се включили 
над 15 000 деца. Заниманията са проведени под ръководството на 550 
квалифицирани спортни специалисти, на 371 спортни обекта. 

Обект на програмата са деца от цялата страна, които не се занимават 
системно със спорт, като достъп до спортни занимания е осигурен и за децата  
в неравностойно положение.  

Най-много проекти са реализирани в административните области София – 66, 
Велико Търново - 15, Пловдив – 15, Варна – 14, Хасково – 13, София - област – 12, 
Враца – 11 и Бургас - 10. 

По данни от съдържателните отчети на спортните клубове, изпълнители на 
проектите, за системни занимания по различни видове спорт към клубовете са се 
записали над 23 % от децата (за 2009 г. – 20%). 15 
 
 
На местно равнище 
 

Превантивните дейности, свързани с реализирането на обща превенция в 
общността най-често се изразяват в реализирането на местни кампании по повод на 
26 юни (Международен ден за борба с употребата и нелегалния трафик на 
наркотици), както и създаването и поддържането на интернет сайтове, отпечатване 
и разпространение на информационни материали. 
 

                                                 
14

 Източник: Oтчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества  – Община Монтана 
01.01.2010 – 31.12.2010г. 
15

 Източник: Министерство на физическото възпитание и спорта 
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3.2. Селективна превенция 
 
3.2.1. Рискови групи 
 
На национално равнище 
 

През 2010 г. Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните (МКБППМН) са идентифицирали 219 рискови 
групи деца и семейства за употреба на наркотици 16. След оценка на нуждите от 
интервенция към тези групи са разработени и осъществени  65 програми за 
превенция и подкрепа на деца в риск. 17  

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) поддържа на своята интернет 
страница информация с телефоните и адресите за заведения, които предлагат 
помощ – лечение и рехабилитация на лица, зависими от психоактивни вещества, 
както и данни за неправителствени организации, работещи по превенция на 
употребата на наркотични вещества. На електронната страница на ДАЗД е 
публикувано помагало по превенция на наркотиците, предназначено за 
социални работници „Познатият и непознат тийнейджър”.  
 
На местно равнище 
 
Шумен 

През месец януари ПИЦ Шумен започна да работи по изпълнение на Програма 
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” в община Шумен в партньорство с 
Български червен кръст (БЧК) и Регионална инспекция за опазване и контрол 
на общественото здраве (РИОКОЗ). За целта ежеседмично са организирани 
психологически тренинги за здравословен начин на живот с млади хора в 
неравностойно положение от социални заведения, деца от ромски общности и 
други. Преимуществено, в предлаганите теми се засяга и превенция на 
употреба на психоактивни вещества. Съгласно работното задание на 
гореупоменатия Проект екипи от млади хора два пъти седмично посещават места с 
концентрация на т.нар „рискови групи” (младежи употребяващи алкохол, цигари, 
психоактивни вещества и др.) и осъществяват преки здравно-образователни 
дейности чрез приятелски разговори и предлагане на консултативна подкрепа. 18 
 
Варна 

Осъществяват се Програма за специфична превенция  на рисковото 
поведение сред деца от уязвими семейства и Програма за ранна интервенция 
на деца с експериментална употреба на наркотици. 19 
 
3.2.1. Рискови семейства 
 
На национално равнище 
 

Важен аспект в дейността на МКБППМН е разработването, самостоятелно или с 
други органи и неправителствени организации (НПО) на програми и проекти, 
стратегии с  превантивна насоченост. Например – Програма за работа с родители 

                                                 
16

 През предходната 2009 г. са идентифицирани 237 рискови групи. 
17

 Източник: Информация за дейността на Централната и Местните комисии за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по изпълнение на Плана за действие 
на Националната стратегия за борба с наркотиците 
18

 Източник:  Отчет за дейностtа на Превантивно-информационен център Шумен за периода  януари 
2010 г. – декември 2010 г. 
19 

Източник: Информация за дейности, осъществявани от Община Варна, Дирекция „Превенции” през 
2010 г. в направление „Превенция на наркомании” 
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по въпросите, свързани с  превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични 
вещества; Програма за превенция на употребата и злоупотребата с психоактивни 
вещества (ПАВ); престъпления свързани с ПАВ. Законът, отговорностите, които 
имат маловръстните и др. Комисиите чрез тези програми и проекти и конкретни 
дейности се стремят да предоставят на подрастващите знания за същността на 
проблема, за опасностите при употреба на наркотици, формиране на антидрога 
ценности и нагласи, умения за устояване на натиск, особено от приятелска среда за 
употреба на дрога, ограничаване на въвличането на нови  малолетни и 
непълнолетни, разработване и въвеждане на добри практики за превенция, 
участието на членове на МКБППМН във вечерни проверки в питейни  и заведения 
за хазарт. Организират се кампании с конкретни послания и форми за обучения, 
развлечения, конкурси и други. МКБППМН привличат като партньори малолетни и 
непълнолетни и родители в превантивния процес. Разширява се взаимодействието 
с училищата и главно с училищните комисии за превенция на противообществените 
прояви на учениците (УКПППУ). 

Повечето общини по предложение на МКБППМН са приели свои програми и 
стратегии за превенция на наркоманиите. 

По стратегическа задача 1.1. от Плана за действие по изпълнение на 
Националната стратегия за борба с наркотиците (2009-2013 година) МКБППМН са 
организирали и провели  76 обучения на обучители (секретари на МКБППМН, 
обществени възпитатели, членове на местни комисии, педагогически 
съветници и УКПППУ, учители),  в които са били обхванати 831 специалисти от 
системата за БППМН. По-важните теми на обученията са били: “Видове наркотични 
вещества и превенция на наркоманиите”, “Достъп до услуги на лица, които 
употребяват наркотични вещества”, “Как да разпознаем децата, които употребяват 
наркотици”, “Решаване на проблемни ситуации в училище”, Психоактивни вещества 
– легални и нелегални”, училище за родители “Наркомания – съзъвисимо 
поведение”, “Родителски роли и отговорности – граници и стратегии за справяне”, 
“Водене на случаи при деца с дрога”, “Зависимостите – психологичен и социален 
аспект” и други. 

Местните комисии акцентират в дейността си на програми “Връстници 
обучават връстници”. През 2010 г. са били реализирани 94 такива програми. 

Особено внимание се обръща на работата с родители по въпросите, 
свързани с превенцията на употребата и злоупотребата на наркотични 
вещества сред децата. Реализирани са програми на тема “Семейството - най-
надеждната преграда срещу наркотиците”, “Моето дете не взима наркотици”, “Как да 
предпазим децата си от наркотиците”, “Програма за превенция на употребата на 
психоактивни вещества”, проект “Децата и наркотиците – как да говорим за това с 
тях”, “Шанс за нашите деца” и други. 

През 2010 г. МКБППМН са осъществили 296 информационни кампании и 
общопревантивни програми по проблемите на наркоманиите, чрез 
използването на разнообразни форми, методи и средства – беседи, дискусии, 
мултимедийни презентации, филми, хепънинги, конкурси, спортни 
мероприятия и други. Като по-оригинални могат да бъдат посочени следните теми: 
“Зависимостите – личен и обществен проблем”, “Справим ли се с наркотиците – 
бъдещето е наше”, “Затъмни деня на наркотиците – шанс за нашите деца”, “Силните 
не се друсат”, конкурс “Наркотиците – път за никъде”, форум театър - пиеса “Не сме 
зависими от дрога”, “ Свободата да бъдеш независим”, “В наркотиците всички сме 
слепи”, училище за родители – “Не на дрогата!”, “Наркотиците – престъпление, 
наказание и един пропуснат живот”, “ Моят избор – спорт срещу дрога”, “Изкуството 
казва: Не на дрогата”,  “Дрогата е празнота”, изложба ”Да спрем злото докато не 
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съществува”, “Младежи на кръстопът”, “Ние творим звуци и багри”,   “Здравей 

ваканция без дрога!”, “Пътят към успеха не минава през дрогата” и други. 
20

 

 
На местно равнище 
 
Варна 

Осъществяват се Програма за специфична превенция на рисковото 
поведение сред деца от уязвими семейства и Програма за ранна интервенция 
на деца с експериментална употреба на наркотици. 21 
 
 
3.2.3. Места за развлечение 
 
На национално равнище 
 

Няма нова актуална информация относно селективна превенция в места за 
развлечение на национално равнище. 
 
На местно равнище 
 

Няма нова актуална информация относно селективна превенция в места за 
развлечение на местно равнище. 
 

3.3. Превенция по индикации 
 
На национално равнище 

 
Чрез националната информационна система, поддържана от ДАЗД е потърсена 

информация за случаи на деца със зависимости, по които са работили 
специалистите от ОЗД в страната. От направеното обобщение на данните за 2010 г. 
следва, че служителите в ОЗД в страната са работили с 11 деца с наркотична 
зависимост.  

Националната телефонна линия за деца в България 116 111 предоставя 
възможност за консултиране, специализирана информация за правата на децата, 
кризисна интервенция и при необходимост насочва към подходящи служби и 
доставчици на услуги. През 2010 г. на Националната телефонна линия за деца са 
приети 66 366 повиквания и са проведени 13 695 консултации. 
Преобладаващите обаждания са от деца, като са проведени 11 645 
консултации с деца. 39 от проведените консултации са свързани с проблеми с 
наркотици, т.е. 3,51% от консултациите. 22  

В периода от 10.02. до 12.02.2010 г. Националният център по наркомании 
проведе обучение по телефонно консултиране за професионалисти, работещи в 
областта на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества по 
Проект BG 0011 “Слушайте детето – подобряване на превенцията и достъпа до 
услуги на деца и подрастващи експериментиращи и употребяващи наркотични 
вещества”, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство (ФМ на ЕИП).  

Една от основните цели на проект „Слушайте детето” е разкриване на безплатна 
национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на 

                                                 
20

 Източник: Информация за дейността на Централната и Местните комисии за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по изпълнение на Плана за действие 
на Националната стратегия за борба с наркотиците 
21

 Източник: Информация за дейности, осъществявани от Община Варна, Дирекция „Превенции” през 
2010 г. в направление „Превенция на наркомании” 
22

 Източник: Държавна агенция за закрила на детето 
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зависимостта към наркотични вещества. Разкриването на телефонната линия цели 
развитие и допълване на дейностите на вече съществуващия към Националния 
център по наркомании Център за консултации и насочване към лечение, чрез 
разширяване на професионалния екип и развитие на нова дейност - телефонно 
консултиране, мотивиране за промяна и насочване за лечение при необходимост.  

В рамките на проекта е предвидено екипът на центъра и по един експерт от 
Превантивно - информационните центрове в страната (Областните съвети по 
наркотични вещества да бъдат обучени във философията на работа на норвежкия 
партньор - Службата по проблемите на алкохола и наркоманиите към общината на 
гр. Осло (Норвегия), организация с опит и традиции в създаването и поддържането 
на RUStelefonen 08588 (национална гореща телефонна линия по проблемите на 
наркоманиите в Норвегия).  

В обучението вземат участие 34 професионалисти от градовете: 
Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Видин, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, 
Ловеч, Монтана, Плевен, Перник, Пловдив, Русе, София, Търговище, Шумен. 23 
 
На местно равнище 
 
Добрич 

“Работа с тийнейджъри”- практика за индикативна превенция на проблемно 
употребяващи, а не за зависими. Целта на програмата е да се подкрепят 
младежите. През 2010 година през ПИЦ Добрич е направена първична оценка на 
четиринадесет мотивирани семейства, след което се приемат конкретни стъпки за 
всеки отделен случай. 24 
 
Варна 

Община Варна за девета поредна година финансира “Програма за 
финансиране на проекти, осъществявани от НПО за превенция на рисковото 
поведение сред деца и млади хора”, част от „Програма за превенция на 
рисковото поведение сред деца и млади хора – 2010” на дирекция “Превенции”, 
приета с Решение №2014–4(20)17.02.2010 г., от заседание на Общински съвет – 
Варна. 

Основна цел на тази част от програмата на дирекция „Превенции” е 
стимулирането и подкрепата на инициативи на неправителствените организации 
при осъществяване на превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора, 
както и помощ при създаването и функционирането на ефективна мрежа от 
организации, институции, професионалисти и доброволци, осъществяващи 
дейности по отношение превенция на употребата на психоактивни вещества, 
превенция на асоциално поведение на деца и млади хора, превенция на 
ХИВ/СПИН, превенция на трафика на хора. 

Условията за реда на кандидатстване, оценяване и финансиране на проекти са 
уредени с „Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на 
неправителствени организации - община Варна за 2010 г.”, приета с решение № 
2256–12(23)19.05.2010 г., от заседание на Общински съвет – Варна.  

Финансирането се осъществява през бюджета на дирекция „Превенции”, 
Община Варна. 

През 2010 година Дирекция „Превенции” финансира 18 проекта за превенция на 
рисковото поведение сред деца и млади хора в областите: превенция на 
наркомании, асоциално поведение, превенция на ХИВ/СПИН, превенция на трафика 
на хора, безопасен интернет. 

                                                 
23

 Източник: Национален център по наркомании 
24

 Източник: Отчет за дейността на Общински съвет по  наркотични вещества и Превантивно-
информационен център по наркотични вещества в гр. Добрич - 2010 г. 
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Дейностите, заложени в проектите, обхващат четиримесечен период на 
изпълнение – от началото на юли до края на октомври.  

В направление „Превенция на наркомании” бяха финансирани 6 проекта. 25 
 
София 

В периода от 29.06. до 01.07.2010 г. Националният център по наркомании, 
съвместно с Превантивно–информационен център по проблемите на наркоманиите 
– гр. София проведе обучение по Проект BG 0011  на тема „Работа на терен 
(аутрич) и ранни интервенции с млади хора, употребяващи наркотици”.  

 В обучението се включват 25 участници от гр. София, предимно експерти, от 
ПИЦ по ПН – гр. София и НЦН, работещи в областта на превенцията и консултация 
на зависимости и зависими поведения, както и доброволци, работещи с екипа на 
ПИЦ по ПН – гр. София. Целта на обучението е да запознае участниците с  
философията на дейностите по аутрич сред млади хора на норвежкия партньор - 
Службата по проблемите на алкохола и наркоманиите към общината на гр. Осло 
(Норвегия). 26 
 

3.4 Национални и местни медийни кампании  
 
На национално равнище 
 

На 10 ноември 2010 г. в голямата конферентна зала на Национален пресклуб 
“СОФИЯ ПРЕС”, се проведе поредната VI Годишна експертна среща ’2010 за 
представяне на Годишният доклад относно състоянието на проблема с наркотиците 
в Европа, изготвен от  Европейския център за мониторинг на наркотиците и 
наркоманиите (EMCDDA). В рамките на срещата бяха представени и някои актуални 
данни за България. Организатор на събитието беше Национален фокусен център за 
наркотици и наркомании, а по традиция в същото време Докладът беше лансиран и 
в повечето страни от Европейския съюз. На представянето присъствахя около 40 
експерти от повечето основни заинтересувани институции, звена и 
неправителствени организации, както и над 20 на брой журналисти от различни 
печатни, електронни и интернет медии.  

Асоциация „Солидарност” стартира кампанията „Сподели с приятел”. Във 
връзка с популяризирането й са излъчени аудио и видео-клипове в ефира на BTV, 
БНТ,  Радио и телевизия The Voice, Радио и телевизия City, Радио Нова, БГ Радио, 
Dir.bg, Teenproblem.net, Loop, Кино Арена, Метро медиа.  
 
На местно равнище 
 

По повод отбелязването на 26 юни - Международен ден за борба с 
употребата и нелегалния трафик на наркотици в по-голямата част от страната са 
организирани различни кампании, посветени на проблема. Събитията са отразени 
главно от местни медии (в т.ч. телевизии, радиа, печатни  и on-line издания). 
 
Благоевград 

През 2010 г. за четвърта година е организиран и проведен конкурсът в 
памет на Вероника Герин 27. В конкурсът, организиран съвместно с Ирландското 
посолство в България, се оценяват журналисти, които системно и адекватно 
отразяват проблемите, свързани с разпространението и употребата на наркотици. 

                                                 
25 

 Източник: Информация за дейности, осъществявани от Община Варна в направление  „Превенция 
на наркомании” 
26

  Източник: Национален център по наркомании 
27

 Ирландска журналистка, убита от наркодилър на Международния ден за борба с наркотиците 26 
юни, 1996 година. 
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Награждаването се състоя на  23 юни в Община Благоевград. Присъстват 
заместник кметът по хуманитарните дейности, Н.П. Джефри Кийтинг – Посланик на 
Ирландия в България, гости и журналисти. Наградени са над 10 журналисти от 
различни електронни и печатни медии 28. 
 
Варна 

За втора поредна година Община Варна, дирекция „Превенции” организира 
кампания  „Не шофирай, ако си пил!”, която се проведе от 12 до 31 май. 
Излъчена е песента на кампанията „Хей,човече, не карай пил!” в ефира на 
варненските радиостанции. Написана в рамките на кампанията от 2009 г., тя се 
тиражира и в интернет-пространството. 29  
 
Пловдив 

Сдружение „Майки срещу дрогата” реализира Проект „Отвори очи”, в 
рамките на който е създадена телевизионна поредица от 13 предавания, засягащи 
различни теми в областта на зависимостите. Поредицата е излъчена в няколко 
регионални телевизии и интернет. Предвижда се Проектът да продължи и през 2011 
г. 30 
 
Разград 

През 2010 г. ОбСНВ Разград и Общинско радио Разград провеждат 
ежеседмична рубрика, посветена на употребата на наркотични вещества. 
Темите на радио предаването са насочени основно към родителите: „ Да говорим с 
децата си за алкохола и наркотиците”, „Разговор за наркотиците и алкохола с дете в 
прогимназиална възраст”, „ Какво да правим ако подозираме, че детето ни 
употребява наркотици?” , „Как да проведем първия разговор, когато установим, че 
детето ни взема наркотици?”, „По какви признаци мога да разбера дали детето ми 
употребява наркотици? и много други теми. 31 
 

София 

В периода юни – декември 2010 г. е проведена образователна кампания 
„Родители, вие можете да повлияете. Разговаряйте с детето си за алкохола”, 
организирана от Съюза на пивоварите в България (СПБ) и Превантивно-
информационният център по проблемите на наркоманиите - София. В рамките на 
кампанията е излъчен радио клип с послание от родители към родители, подготвено 
от ПИЦ по ПН чрез практическата си работа с родителски групи. Също така са 
отпечатани и разпространени чрез медийните партньори и неправителствената 
организация „Национална мрежа за децата” на 6000 бр. от брошурата „Вие можете 
да повлияете. Разговаряйте с детето си за алкохола”. Подкрепящи медийни 
партньори са в-к „Живот и здраве”, в-к „Дневник” чрез сп. „Нея”, SBS Broadcasting 
group чрез радио „Витоша”, радио „Меджик” и радио „Веселина”. Кампанията е 
отразена в над 40 публикации в новинарски интернет сайтове и печатни медии, като 
почти 15 % от българите са чували за нея. 32 

 
 

 
 

                                                 
28

 Източник: Отчет за извършените превантивни дейности от ОБНСВ и ПИЦ - град  Благоевград за 2010 
г. 
29

  Източник: Отчет за извършените превантивни дейности от ОБНСВ и ПИЦ - град Варна за 2010 г. 
30

 Източник: Сдружение „Майки срещу дрогата”. 
31

 Източник: Отчет за извършените превантивни дейности от ОБНСВ - град  Разград за 2010 г. 
32

 Източник: Отчет за извършените превантивни дейности от ПИЦ - град  София за 2010 г. 
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4. Проблемна употреба на наркотици 
 

 
 

В рамките на този раздел ще бъдат разгледани следните основни теми: 

 Оценка на разпространението и на новите случаи на проблемна употреба на 
наркотици; 

 Данни за проблемна употреба от не-лечебни източници; 

 Форми на интензивна или честа употреба на наркотици. 
 
 
 

Оценка на разпространението и на новите случаи на проблемна 
употреба на наркотици 
 
Индиректни оценки на броя на проблемно употребяващите наркотици 
 
На национално ниво 
 

В края на 2009 г. под ръководството на Националния фокусен център за 
наркотици и наркомании приключи събирането на първичните данни по проучване-
оценка на проблемната употреба на наркотици в България по метода 
“Проследяване на маркираното” (“Capture-recapture”). Целта на изследването 
беше формиране на оценка за броя и профила на проблемно употребяващите 
наркотични вещества в страната. 

 
Според възприетата методика първичната информация се събираше в три 

институционални сфери, в които “се появяват” лица с наркоманен проблем - 
полиция, спешна медицинска помощ и специализирани заведения за лечение на 
наркомании. Това означава, че се работеше с три извадки. Дефинициите за случаи 
в трите извадки (критериите за включване) бяха следните: 

- В полицията - всеки задържан за кражба, грабеж, убийство, проституция, 
наркопрестъпления, пътно-транспортни нарушения, битови престъпления и др., 
който употребява инжекционно или от дълго време опиати и/или стимуланти; 

- В спешна помощ - всеки пациент, потърсил помощ във връзка със свръхдоза, 
опит за самоубийство, опит за купиране на абстиненция и др., който употребява 
инжекционно или от дълго време опиати и/или стимуланти; 

- В лечебните центрове - всеки пациент търсещ лечение за употреба на хероин, 
други опиати, кокаин или други стимуланти. 
 

Събирането на първичната информация продължи девет месеца. Данните 
показват, че през периода на събиране на информацията общо 1393 лица, 
отговарящи на критерия за включване са били регистрирани в полицията, 946 – в 
звената за спешна медицинска помощ и 1707 – в специализираните центрове и 
звена за лечение.  

 
След използване на специфични статистически методи и инструменти беше 

формирана централна оценка за 31 316 лица, проблемно употребяващи 
наркотични вещества в България. Прилагайки интервал на доверителност 95 % 
можем да очертаем по-широк диапазон на оценката – между 23 050 и 42 920 лица. 
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Като се има предвид, че към 31 декември 2009 г. общото население на България е 
било 7 563 710 лица (Национален статистически институт 2010) оценката за 
относителния дял на проблемно употребяващите в страната е 4 / 1000 лица от 
населението. Широкият диапазон на тази оценка (при интервал на доверителност 
95 %) е между 3 и 6 на 1000 лица. Отнесена към населението на възраст 15-64 г., 
което към 31 декември 2009 г. е било 5 211 619 лица, тази оценка би била 6 / 1000 
лица от населението, при широк диапазон между 4 и 8 на 1000 лица 33. 
 
На местно ниво 
 

Няма нови актуални данни относно оценки на проблемна употреба на наркотици 
на местно ниво.  
 
Оценка на новите случаи на проблемна употреба на наркотици 
 

Няма нови актуални данни относно оценка на новите случаи на проблемна 
употреба на наркотици. 
 
 

Данни за проблемно употребяващи наркотици от не-лечебни източници 
 
Проблемно употребяващи наркотици от източници различни от TDI 
 
Данни от полицията 
 

По данни на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи (МВР) 
общият брой регистрирани лица (употребяващи и разпространяващи) по линия 
“Наркотици” през 2010 г. е 4911, което  запазва тенденцията от последните години 
на увеличение на техния брой (Виж Фигура 4-1). От тях 375 (или 7.6 %) са 
малолетни и непълнолетни.  

 
                                                                                                           Фигура 4.1 

 
 БРОЙ РЕГИСТРИРАНИ ЛИЦА ПО ЛИНИЯ “НАРКОТИЦИ” (2008-2010 г.) 

(УПОТРЕБЯВАЩИ И РАЗПРОСТРАНЯВАЩИ) 
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                      Източник: Министерство на вътрешните работи 

 

                                                 
33

 Виж също Стандартна таблица 7-8 за проблемна употреба от 2011 г. 
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Според данните на МВР употребяващите наркотици са 3519, като 495 (или 14.1 

%) от тях са малолетни и непълнолетни. Канабис употребяват 2266 (64.4%), хероин 
– 769 (21.9 %), кокаин – 61 (1.7 %), синтетични наркотици (екстази, амфетамини, 
барбитурати) – 981 (27.9 %). (Виж Фигура 4-2) 

 
                                                                                                                       Фигура 4-2 
 

БРОЙ РЕГИСТРИРАНИ ЛИЦА В ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ НА МВР 
ПО ВИДОВЕ НАРКОТИЦИ 
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                      Източник: Министерство на вътрешните работи 

 

Броят на лицата, едновременно употребяващи и разпространяващи наркотици, 
през 2010 г. е 1309 (спрямо 1015 през 2009 г.). От тях малолетните и 
непълнолетните са 181 или 13.8 %. Регистрираните лица едновременно 
употребяващи и разпространяващи във връзка с канабис са 589 (45.0 %); във връзка 
с хероин – 285 (21.8 %), кокаин – 40 (3.0 %), синтетични наркотици – 261 (19.9 %). 34 
 
 
Данни от министерство на отбраната 
 

През 2010 г. в Клиниката по психиатрия към Военномедицинска академия (ВМА) 
са постъпили на лечение двама военнослужещи със заявени проблеми на употреба 
на алкохол. Единият – матрос от Военноморските сили на България (ВМС), след 
диагностично уточняване и липса на диагноза по МС-2005 г. е върнат в частта като 
психично здрав. На другия – сержант от Сухопътни войски (СВ) е поставена 
диагноза  Смесено личностно разстройство и Синдром на зависимост към 
канабиноиди и е взето решение от Централна военномедицинска комисия (ЦВМК) – 
Негоден за военна служба с изключване от военен отчет по р. F61.0 и р. F11.2 от 
Медицински стандарти 2005 г. 
 

Органите за установяване на годността за военна служба при употребата на 
алкохол и злоупотребата с наркотични вещества във въоръжените сили на 
Република България са: 

 Специализирани клиники на ВМА; 

                                                 
34

  Източник: Министерство на вътрешните работи 
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 Научно приложен център по военномедицинска експертиза, авиационна и 
морска медицина; 

 Централна военномедицинска комисия. 35 
 
 
Данни от местата за лишаване от свобода 
 

През 2010 г. в затворите са регистрирани около 1 200 новопостъпили лица с 
наркотична зависимост. Броят на лишените от свобода, които са преминали през 
процес на детоксикация е 125, или средно за месец около 10 лица. По преценка на 
медицинските центрове, изградени в местата за лишаване от свобода, лица с 
наркотична зависимост се изпращат и за лечение в специализираното психиатрично 
отделение при затвора в Ловеч, като за 2010 г. там са лекувани 31 осъдени. Във 
всички затвори и по-големи арести в София, Пловдив и Варна са внедрени 
програми за работа с наркотично зависими правонарушители. 

В следствените арести в София, Варна и Пловдив за 2010 г. е реализирана и 
краткосрочна програма за лица с наркотична зависимост, като общият брой на 
задържаните лица, включени в тях, е 16. В петте най-големи следствени арести за 
2010 г. не са констатирани случаи на залавяне на наркотични вещества. 

По туининг проект BG2007/IB/JH/12 – „Укрепване ролята на затворната система” 
в затворите са внедрени две програми за работа с наркотично зависими лишени от 
свобода, като едната от тях може да бъде прилагана и при алкохолно зависими 
осъдени. И двете програми са разработени на основата на когнитивно-
поведенческият подход: 

- „Краткосрочна програма за минимизиране на вредите от употребата на 
наркотични вещества” е интензивна програма, която съдържа 20 сесии и се 
провежда всеки ден. В нея се включват лишени от свобода, на които им предстои 
изтърпяване на присъдата. Реализира се в 10 затвора. 

- „Средносрочна програма за третиране на зависимости в системата на 
българските затвори” се прилага както при лишени от свобода зависими от 
наркотични вещества, така и при зависими от алкохол. Основната цел на 
програмата е намаляване на вероятността за употреба на наркотици и алкохол и 
извършване на престъпления. Програмата се прилага в по-големите затвори в 
страната. 

През 2010 г. от около 1 200 лишени от свобода с наркотична зависимост през 
специализираните програми са преминали 234, или 20% от общата им бройка. 
Налице е леко снижаване при реализирането на програмите в сравнение с 2009 г., 
когато през специализираните програми са преминали 30%.  

Статистическите данни показват увеличаване на броя на постъпващи лишени от 
свобода с наркотична зависимост в пенитенциарните заведения. 36 
 
 

Интензивна, честа, продължителна и други проблемни форми на 
употреба 
 

Няма достъпни нови данни за форми на интензивна или честа употреба на 
наркотици. 
 

                                                 
35

  Източтик: Министерство на отбраната 
36

  Източник: Доклад за изпълнение на Плана за действие към Националната стратегия за борба с 
наркотиците през 2010 г., Дирекция “Координация и информационно-аналитична дейност” – 
Министерство на вътрешните работа (МВР);  Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – 
Министерство на правосъдието 
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Описание на формите на употреба излизащи извън дефиницията на EMCDDA 
за проблемна употреба на наркотици 
 

Няма нови актуални данни относно описание на формите на употреба излизащи 
извън дефиницията на EMCDDA. 
 
Оценки на разпространението на Интензивна, честа, продължителна и други 
проблемни форми на употреба, които не са включени в дефиницията за 
проблемна употреба на наркотици 
 

Няма нови актуални данни относно оценки на разпространението на Интензивна, 
честа, продължителна и други проблемни форми на употреба. 
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5. Лечение, свързано с употребата на наркотици: 
търсене на лечение и достъпност 

 

 
 

В рамките на този раздел ще бъдат разгледани следните основни теми: 

 Стратегия / политика; 

 Лечебна система; 

 Характеристики на лекуваните клиенти; 

 Тенденции при лекуващите се клиенти и при предоставянето на лечение. 
 

При разглеждането на темата в контекста на доклада е обърнато внимание на 
политиката по отношение на лечението във връзка с употреба на наркотици, 
изградената лечебна система в Република България и предлаганите възможности 
за лечение. Тази информация се базира на оценките на експертите от Национален 
център по наркомании, на Дирекция “Наркотични вещества” към Министерство на 
здравеопазването, на отчетите на субституиращите поддържащи програми и 
рехабилитационните програми и др. 

 
Представянето на характеристиките на лекуваните клиенти и тендециите през 

последните години по отношение на тях се основава на данните от Националната 
мониторингова система за търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици, 
а също и на отчетите от субституиращите и рехабилитационните програми. 

 
 

Стратегия / политика 
 

Правото на българските граждани на свободен достъп до програми за 
намаляване на търсенето на наркотични вещества, както и правото на 
профилактика, лечение и рехабилитация в случаите на злоупотреба или зависимост 
към наркотични вещества е регламентирано в Глава седма (Лечение, превенция и 
рехабилитация на лица зависими или злоупотребяващи с психоактивни вещества) 
от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) 37. 
Условията и редът за осъществяване на субституиращи и поддържащи програми за 
намаляване на здравните щети за лица, зависими от наркотични вещества са 
разписани в Наредба на Министерството на здравеопазването 38. Също в Наредба 
на Министерството на здравеопазването е посочен редът за участие в долечебни и 
рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са 
злоупотребявали с наркотични вещества 39. С промяната на ЗКНВП стартира 
промяна на всички подзаконови нормативни актове, свързани с лечение и 
психосоциална рехабилитация и се създаде Експертен съвет по лечение на 
зависимости към министъра на здравеопазването, който дава възможност за 

                                                 
37

  Достъпен на: http://www.ncn-bg.org/laws2_0.php 
38

  Наредба No 24 на Министерство на здравеопазването за условията и реда за осъществяване на 
субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети за лица зависими от 
наркотични вещества (2000); Достъпна на: http://www.ncn-bg.org/laws2_1.php 
39

  Наредба No 30 за реда на участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са 
били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества (2000), Издадена от Министерството на 
здравеопазването; Достъпна на:  http://www.ncn-bg.org/laws2_2.php 

http://www.ncn-bg.org/laws2_0.php
http://www.ncn-bg.org/laws2_1.php
http://www.ncn-bg.org/laws2_2.php
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участие на експерти от лечебната система и неправителствени организации при 
решаване на проблемите, свързани с лечение на зависимости. 
  

Актуалната Национална стратегия за борба с наркотиците (2009-2013) и Планът 
за действие към нея 40 включват следните стратегически задачи, свързани пряко с 
процеса на лечение и рехабилитация на лицата злоупотребяващи или зависими към 
наркотични вещества в България: 
 

 Развиване на програми за ранна интервенция, особено за млади хора с 
експериментална употреба на наркотични вещества 

 Подобряване достъпа на пациентите до разнообразни и ефективни лечебни 
програми 

 Развиване на програми и дейности за социална рехабилитация и 
реинтеграция в общността 

 

Лечебна система 
 

Анализ на ситуацията в България 41 показва, че към края на 2010 г. в страната е 
изградена мрежа от лечебни центрове и програми за лечение, която е в процес на 
развитие и разширяване. Лечението на пациентите, злоупотребяващи или зависими 
към психоактивни вещества включва - както програми базирани на медикаментозно 
подпомогнати лечения (детоксификация, субституция, поддържащо лечение), така и 
програми за психосоциална рехабилитация (от типа Терапевтична общност, 
центрове за дневни грижи, програми за работещи / учащи) (Йонева К., 2010; 
Михайлова-Петкова М., 2010). 
 

1. Медикаментозно подпомогнато лечение – извършва се само от лечебни 
заведения, регистрирани по Закона за лечебните заведения и включва: 

 
1.1. Детоксификация (лечение на абстинентния синдром) – това е първата 

фаза на лечение, която се осигурява на пациентите в страната. Осъществява се 
вътреболнично (стационарно) или извънболнично (амбулаторно). Обикновено 
фазата на детоксификация включва психологична подкрепа и мотивационна работа 
с пациентите ориентирана към насочването им към програми за рехабилитация и 
ресоциализация. На базата на оценка на състоянието на пациента, лекуващият 
психиатър определя подходящата за съответния пациент програма за 
детоксификация: вътреболнична или извънболнична. 

 

 Вътреболнична детоксификация - Извършва се в държавни психиатрични 
болници, психиатрични диспансери, психиатрични отделения към многопрофилните 
болници за активно лечение, психиатрични клиники към университетските болници 
и някои отделения по токсикология. Данните от проучване на Националния център 
по наркомании относно капацитета на психиатричните отделения в България за 
осъществяване на лечение на зависими пациенти, проведено през 2009 година 
сочат, че в страната има 7 психиатрични отделения с обособени отделения за 
лечение на зависимости (по данни от 30 от пуснатите 41 въпросника). Тези 
отделения са с капацитет 233 легла. Отделно от тях са налични 121 места в други 
психиатрични болници, в които биха могли да бъдат приети за детоксификация 
пациенти със зависимости. На територията на град София е разположена и 

                                                 
40

  Достъпни на http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=419&categoryid=1507 
41

  Райчева, Ц., Радева, М., Василев, М., (2010). “Анализ на ситуацията, свързана с употребата на 
психоактивни вещества. Състояние на проблема”,  Доклад на Националния център по наркомании, 
представен на извънредно заседание на Националния съвет по наркотичните вещества 

http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=419&categoryid=1507
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единствената специализирана клиника за лечение на наркомании и алкохолизъм в 
Българя, която е с капацитет 40 легла (Райчева Ц. и др., 2010).  

 

 Извънболнична детоксификация – може да се извършва в амбулатории към 
различни психиатрични клиники, специализирани кабинети към медицински 
центрове (МЦ), диагностично-консултативни центрове (ДКЦ), както и индивидуални 
и групови амбулатории за специализирана медицинска помощ. В амбулаторни 
условия пациентите получават медикаментозно лечение, а на отделни места се 
организира групова или индивидуална психотерапия. 

 
Анализът на данните, сързани с търсене на лечение показва, че към 31.12.2010 

г. вътреболничната детоксификация на територията на България се осъществява 
предимно от държавните институции, докато извънболничната детоксификация се 
осъществява основно в частните клиники 42.  

 
1.2. Субституиращо и поддържащо лечение (лечение с агонисти и агонисти -

антагонисти). По данни от Годишния доклад за дейността на субституиращите и 
поддържащи програми за лечение с Метадон / Субститол, през 2010 година в 
страната функционират 30 субституиращи и поддържащи програми с общ капацитет 
5210 лечебни места (от тях са заети общо 3012 места), от които 4425 за лечение с 
Метадон и 785 за лечение със Субститол (Йонева К., 2010). Програмите са 
разположени в 13 града в страната. 
 

Съществуващите програми са три типа: 
 

1.2.1. Държавни програми – те са с капацитет 475 места за лечение с Метадон. 
Лечението на пациентите включени в държавни програми е безплатно, като 

лекарствения продукт Метадон се осигурява от Министерството на 
здравеопазването 43. 

 
1.2.2. Общински програми – те са с капацитет 740 места за лечение с 

Метадон.  
През 2010 година се наблюдава увеличение на броя на местата за лечение на 

пациенти в общинските програми, които са разкрити към Центровете за психично 
здраве в някои от градовете в страната. През 2009 година в страната е имало 720 
места в общински програми, а през 2010 те са се покачили на 740. Лечението на 
пациентите е безплатно, а лекарствения продукт Метадон се осигурява от 
Министерството на здравеопазването. 
 

1.2.3. Програми без държавно и/или общинско участие – те са с капацитет 
3995 места , от които 3210 за лечение с Метадон и 785 за лечение със Субститол.  

През 2010 година се наблюдава намаляване на броя на местата за лечение на 
пациенти в програмите без държавно и/или общинско участие, които се 
осъществяват от програми без държавно или общинско участие. През 2009 година в 
страната е имало 4415 места, а през 2010 те са намалели на 3995 (Йонева К., 2010; 
Райчева Ц., 2010).  

 
Към 31.12.2010 година 67 % от пациентите, включени в субституиращи / 

поддържащи програми се лекуват в програми без държавно или общинско участие, 
а 33 % - в държавни или общински програми 44. Заетите места в програмите, 
финансирани от държавния бюджет (държавните и общински програми) са 1009 (82 

                                                 
42

  See Structured questionnaire 27 - Part 1. Treatment programs, 2011 
43

  Виж: Обучителни програми по Наредба 30/20.12.2000г, Достъпни на http://www.ncn-bg.org/edu2_0.php 
44

  See Structured questionnaire 27 - Part 1. Treatment programs, 2011 

http://www.ncn-bg.org/edu2_0.php
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% от капацитета им), а в програмите без държавно или общинско участие - 2003 (50 
% от капацитета им) (Райчева Ц. и др., 2010).  

 
На базата на годишните отчети на програмите за дейността им през 2010 година 

може да бъде направено следното обобщение: 
 

Постигнати резултати: 
 

 Подобрение на психологичното и социално функциониране на пациентите – 
наблюдава се повишен интерс към психотерапевтичните сесии 
(индивидуални и групови) в повечето програми; повишаване на броя 
пациенти заети с работа; 

 Използване на субституиращото и поддържащо лечение като средство за 
превенция на разпространение на ХИВ и Хепатит В и С сред рисковата 
популация от интравенозни наркомани; 

 Отчита се спад на криминогенното поведение на пациентите; 

 Наличие на планово изписани пациенти след завършване на дългосрочна 
детоксификация (в част от програмите). 

 
Основни проблеми и трудности: 
 

 По данни на част от годишните отчети на субституиращи и поддържащи 
програми има отпадане на пациенти от лечение, поради икономическата и 
финансова криза в България (съкратени работни места за пациенти или 
семействата им). Но като цяло се забелязва тенденция на увеличаване на 
броя реално заети места в програмите без държавно и общинско участие 
(от 1943 през 2009 г. на 2003 през 2010 г.) 

  От държавните и общинските програми също отпадат пациенти, тъй като 
средствата които се отпускат на тези програми не са достатъчни за 
цялостната им дейност 

 Не съществува възможност на пациентите на субституиращо и поддържащо 
лечение да провеждат лечение на Хепатит С поради консенсусно 
становище на гастроентеролозите. 

 Липса на синхронизация и взаимодействие между програмите, по отношение 
на приема на нови пациенти, което създава възможност за включване на 
един пациент в повече от една програма 

 Трудности при лечение на съпътстващите заболявания, поради липса на 
здравни осигуровки и мотивация на пациентите 

 Негативно отношение на обществото към пациентите на програмите 

 Бърнаут в екипите на част от програмите – поради наличието на голям брой 
пациенти в някои програми в които екипа се състои от малко членове, 
поради ниско заплащане и т.н. 

   
 

2. Програми за психосоциална рехабилитация и реинтеграция 
 

В страната функционират 10 програми за психосоциална рехабилитация с общ 
капацитет 209 места. Наблюдава се намаляване на капацитета на местата в този 
тип програми в сражнение с 2009 година, когато е бил 240 места (разпределени в 11 
програми). Шест от програмите са към лечебни заведения в София и други градове 
от страната, а останалите са неправителствени организации, регистрирани като 
доставчици на социални услуги. По данни от годишните отчети от 2010 година 
общият брой преминали пациенти през годината в рехабилитационните програми е 
485 лица, подобно на 2009 година, когато броят им е бил 487 лица. Запазва се и 



 

 46 

тенденцията от 2009 година по отношение на броя пациенти завършили програмите 
(192 човека за 2009 година; 189 човека за 2010 година) (Михайлова-Петкова М., 
2010; Structured questionnaire 27, 2011). 
 
2.1. Нерезиденциални програми за психосоциална рехабилитация – тези 
програми се осъществяват от държавни институции, неправителствени организации 
или частни клиники. Интензивността на работа в програмите варира в зависимост от 
спецификата на програмата – от няколко часа седмично до всекидневна интензивна 
работа с пациентите. В тези програми се работи индивидуално, в групи, 
семейството също е активен участник в лечебния процес. Някои от програмите 
функционират като допълнение към програмите за метадоново поддържащо 
лечение (МПП). 
 
2.2. Резиденциални програми за психосоциална рехабилитация – това са 
програми към държавни институции, елемент от цялостната грижа за пациента и 
програми без държавно или общинско участие – терапевтични общности. Работата 
с пациентите, включени в тези програми е интензивна, високоструктурирана. Акцент 
на работа е груповата динамика. Индивидуалните и семейни консултации, 
трудотерапията и семинарите също са част от спецификата на работа в 
резиденциалните програми. 
 
Постигнати резултати  
 

 Въвеждането на програми за психосоциална рехабилитация за пациети в 
МПП се очертава като ефективен модел за подобряване на качеството на 
лечение на пациентите по отношение на преодоляване на инерцията и 
пасивността в лечението, повишаване на качеството им на живот и по-
успешно интергиране в обществото. Пациентите намаляват употребата на 
непредписани и забранени вещества, подобряват здравословното си 
състояние, намаляват криминалните си прояви. 

 Продължаващо обучение на екипите, поддържане на високо миво на 
квалификация на персонала 

 Разширяване на дейностите на някои програми с програма за 
ресоциализация 

 Намаляване на отпадането от програмите, чрез групова работа с клиентите 

 Намаляване броя на рецидивите, поддържане на среден годишен брой на 
клиенти в група.  

 
 
Основни проблеми и трудности 
 

 Съществува реален риск от затваряне на програми за психосоциална 
рехабилитация поради невъзможността да покриват разходите си от таксите, 
които постъпват от пациентите (отнася се за частните програми) 

 Много от програмите се издържат на проектен принцип и това затруднява 
задържането на членовете на екипа 

 Фазата на ресоциализация не е добре разработена в повечето програми – 
връзката с институции, бюра по труда, обучение в умения. 

 Сътрудничеството между програмите е ограничено 
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Обобщение / тенденции сързани с развитието на лечебната система в страната 
 

 Поддържа се тенденцията от 2009 година, пациентите с опиатна зависимост 
да се насочват предимно към лечение в субституиращи програми 

 Очертава се тенденция за разширяване на спектъра на предлаганите услуги 
и разширяване на екипите в част от субституиращите програми 

 Утвърждаване на ефективни регионални модели за психо-социална 
рехабилитация 

 Търсене на допълнително финансиране за поддържане дейността на 
програмите за психосоциална рехабилитация.  

 Стремеж на рехабилитационните програми да запазят капацитета си от 
места и времетраенето на процеса на психосоциална грижа, за да отговорят 
на нуждите на клиентите  

 Покачва се търсенето на лечение на зависимост към алкохол и хазарт 

 Тенденция към търсене на консултиране от пациенти зависими към 
стимуланти. Повечето от тези пациенти не се включват в програми за 
психосоциална рехабилитация, но търсят помощ на ниво консултации.  
 

Финансиране на лечението 
Програмите за детоксификация са безплатни за пациентите в държавните 

институции и платени за клиентите в частните. 
Субституиращото / поддържащо лечение е безплатно за пациентите в 

държавните институции и платено за клиентите в частните програми (на стойност от 
80 до 350 лв. на месец). 

Резиденциалните програми за психосоциална рехабилитация са безплатни 
за пациентите в държавните институции и платени за клиентите на частните 
програми (Терапевтичните общности - на стойност от 600 до 900 лева на месец). 

Нерезиденциалните програми за психосоциална рехабилитация също са 
безплатни за пациентите в държавните програми и платени за клиентите на 
частните (от 150 до 300 лева на месец). 45 
 
Достъпност и разнообразие на лечението 

За подобряване достъпа на пациентите до здравни грижи са разкрити три 
центъра за консултации и насочване за лечение на зависими хора и техните близки, 
в които се извършва оценка на състоянието, консултация и насочване към лечение 
при необходимост. Продължават да функционират Националната информационната 
линия за наркотиците и алкохола на Асоциация за рехабилитация на зависими 
„Солидарност” и Безплатната телефонна линия за консултации и насочване по 
въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол към Националния 
център по наркомании. Тези линии предлагат информация за психоактивните 
вещества и тяхната употреба, кризисни интервенции, консултиране и насочване към 
лечебни и рехабилитационни програми на територията на цялата страна (предлга 
се и услугата он-лайн консултиране). Друг източник на информация, свързана с 
възможностите за лечение в България е интерактивната карта, която е достъпна на 
страницата на Националния фокусен център за наркотици и наркомании 46.  
 

За подобряване достъпа до лечение и възможностите за адекватно насочване 
на пациенти към лечебни служби през 2010 г. Националният център по наркомании 
проведе 8 обучения в скрининг, ранни и кратки интервенции и насочване към 
лечение, в които са обучени 191 професионалисти от различни области: социални 
работници, учители, психолози, педагогически съветници, лекари, медицински 
сестри, членове на местни комисии за борба с противообществените прояви на 
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малолетни и непълнолетни и други. Участниците са обучени за работа със 
скринингови въпросници, с помощта на които да идентифицират рисково и 
проблемно пиене (AUDIT), злоупотреба с психоактивни вещеаства (CAGE, CAGE-
AID, CRAFT, DAST-10 I DAST-20) и проблеми, свързани с хазарт (PGSI, DSM IV- 
DFPG). 
 

Програми за детоксификация – широко достъпни, почти всички пациенти със 
заявка за преодоляване на абстинентния синдром могат да бъдат приети в 
програми за детоксификация. В някои от държавните програми приемът на 
пациентите, би могъл да бъде отложен във времето, ако наличните места са 
запълнени. Друго препятствие пред постъпването на пациентите в такава програма 
е, че не във всички градове има програми за детоксификация и понякога се налага 
търсещите лечение да пътуват до съседни градове.  
 

Програми за субституиращо / поддържащо лечение – достъпни за повечето 
пациенти. Предпочитани от търсещите лечение са държавните и общинските 
програми, тъй като те са безплатни. Постъпването в такива програми може да се 
забави (повече от 6 месеца) поради ограничения брой места в тях само в 
държавната и общинската програми в гр. София. Повечето от пациентите се 
включват в програми със собствено финансиране, тъй като в тях има достатъчно 
места и приемът не е отложен във времето. Във всички субституиращи / 
поддържащи програми се предлага психосоциална грижа за пациентите. На 
практика обаче много малка част от пациентите получават интензивна 
психосоциална грижа, тъй като членовете на екипа предоставящи този тип грижа не 
са достатъчно, за да покрият нуждите на всички пациенти, включени в съответната 
програма.  
 

Резиденциални програми за психо-социална рехабилитация – достъпни за 
малка част от пациентите. Ограниченият достъп на търсещите лечение до този тип 
програми е свързан с два основни фактора: 1) ограничен брой места в държавните 
програми, които са безплатни и 2) необходимост пациентите сами да заплащат 
лечението си в частните програми.  
 

Нерезиденциални програми за психосоциална рехабилитация – също са 
достъпни за малка част от пациентите. Преобладават частните програми, което 
ангажира търсещите помощ с покриване на разходите за лечението. В държавните 
програми местата са ограничени.  
 

Достъпните лечебни програми са ориентирани предимно към работа с 
хероиново зависими пациенти (които в повечето случаи имат съпътстваща 
проблемна употреба на други наркотични вещества). Поради малкия брой лица 
търсещи помош за проблеми свързани с употребата на други дроги, 
специализирани програми за работа с тях не съществуват. Пациентите с употреба 
на стимуланти и канабис получават консултации в Информационно – консултативни 
центрове в София и Бургас и лечение в програми за психосоциална рехабилитация 
и извънболнични лечебни заведения, работещи със зависимости. 47 
 

Специализирани програми за работа със специфични групи: В градовете София 
и Варна има програми за работа с деца и юноши (и техните семейства). Все още 
на територията на страната не са разработени специализирани програми за работа 
с пациенти с двойни диагнози, както и програми за работа с жени, с отделни 
етнически групи или с бежанци проблемно употребяващи наркотични вещества.  
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Достъпност на лечение в затворите – почти всички затворници с проблеми, 
свързани с употреба на дроги имат достъп до нискоинтензивни нива на грижи 
(включва медицинска грижа и психологично консултиране), но средни и високи нива 
на интензивност на грижата (Терапевтични общности или специализирани 
отделения за лечение в затворите) не са налични. 

Въпреки, че законите в страната не забраняват инициирането и продължаването 
на субституиращо лечение в затворите, специализирани програми осигуряващи 
такъв тип грижа в системата на затворите не са налични.  
 
Организация и осигуряване на качеството 
 

Насоки за добра практика – Разработени са насоки за добра практика при 
детоксификацията на пациенти, злоупотребяващи или зависими от наркотични 
вещества 48; субституиращото лечение 49; и психосоциалната рехабилитация на 
зависимости 50. Посочените Насоки включват описание на аспектите на лечебния / 
рехабилитационния процес и критерии за оценка на ефективността на лечението. 
Покриването на аспектите и критериите, описани в Насоките за добра практика е 
условие за финансиране на всички лечебни и рехабилитационни програми, 
функциониращи на територията на страната. Експертна работна група подготви 
Стандарти за добра практика при лечение на опиева зависимост с агонисти и 
агонист-антагонисти като част от медицински стандарт по психиатрия, на които 
предстои обнародване в Държавен вестник, за да станат част от задължителната 
нормативна уредба при лечение. 
 

Мониторинг и оценка – Резултатите от лечението в описаните програми не се 
оценяват. Държавата не финансира изследователска дейност, свързана с оценка на 
ефективността на прилаганите интервенции в лечебните и рехабилитационни 
програми. На практика в страната никога не са правени изследвания, които да 
оценят дали прилаганите интервенции работят или не за българската популация. 
Този факт оказва пряко влияние върху качеството на работата с пациентите, 
лишава специалистите от възможността да преустановят приложението на 
неработещи или дори вредящи интервенции и ограничава разработването и/ или 
апробирането на ефикасността и ефективността на други интервенции.  

Като възможност за оценяване на процесно ниво всички субституиращи 
поддържащи програми следят и отчитат на три месеца и годишно определени 
количествени и качествени индикатори, свързани с ефективността на програмите:  

 
1.1.Количествени индикатори 
 

 Здравно състояние на пациентите в програмата 
 Ниво на злоупотреба с незаконни/непредписани наркотични вещества: 

брой извършени уринни тестувания, брой положителни и брой 
отрицателни резултати 

 Здравословно състояние на пациентите: брой пациенти със съпътстващи 
психиатрични заболявания 

 Ниво на кръвнопреносими заболявания – брой пациенти с ХИВ/СПИН, 
хепатит В и С 

 Ниво на социално функциониране на пациентите от програмата 

                                                 
48

  Наредба No 24 на Министерство на здравеопазването за утвърждаване на медицински стандарт 
“Психиатрия” – Детоксификация (2004), Достъпен на: http://www.doctorbg.com/page.php?id=2433 
49

  Програма за обучение на ръководители на програми за субституиращо и поддържащо лечение по 
реда на наредба № 24/31.10.2000 г. на министерство на здравеопазването, Достъпна на: 
http://www.ncn-bg.org/edu1_0.php 
50

  Райчева, Ц., Кръстева, Д., Дончева, Ц., Грашнов, Е., Пеева, Б. (2008). “Насоки за добра практика в 
субституиращото лечение”,  Достъпни на: http://www.ncn-bg.org/activity21.php 
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 % работещи 
 % на учащи и студенти 
 % здравно осигурени 
 Брой на пациенти, задържани за правонарушения, извършени през 

календарната година 

 Успеваемост на програмата  
 Брой и % на пациенти задържали се на терапия в края на годината 
 Ниво на неблагоприятни събития / броя на смъртните случаи и брой 

сериозни инциденти/ 
 Брой и % на пациенти, изписани планово през календарната година. 

 
1.2.Качествени индикатори 
 

 Лична удовлетвореност на пациентите от програмата: изследва се с Въпросник за 
удовлетвореност на клиента (CSQ-8). 

 
Развитие, разпространение и приложение на “Добри практики” - в България 

няма оторизирана институция, която да носи отговорност за разработването на 
“Добри практики” в лечението на зависимости, базирани на данни от научни 
изследвания. Съществува обаче национална система за продължаващо обучение и 
тренинг за работа със зависимости, координирана от Националния център по 
наркомании, в която могат да се включват психолози, социални работници, 
психиатри, медицински сестри и други специалисти. Има и специализирани курсове 
за обучение на ръководители на метадонови програми 51 и за обучение за участие в 
долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са 
злоупотребявали с наркотични вещества 52.  
 

Характеристики на лекуваните клиенти 
 
Според достъпните данни за 2010 г. за пациентите в субституиращите 

поддържащи програми в България могат да се изведат няколко основни 
характеристики по отношение на тях (виж Таблица 5-1). Работещи и здравно 
осигурени са малко над половината от клиентите на тези програми, което е 
намаление с 12 % спрямо 2009 г. Учащи са 4.8 %, а семейни са 8.7 %. Делът на 
криминално проявените намалява спрямо предишната година и през 2010 г. е 5.4 %. 

                                                                                                             Таблица 5-1 
 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КЛИЕНТИТЕ НА  
СУБСТИТУИРАЩИТЕ ПОДДЪРЖАЩИ ПРОГРАМИ (2009-2010 г.) 

                                                                                                                                      (в %) 

Характеристики 2009 г. 2010 г. 

Работещи 66.0 54.0 

Учащи 5.5 4.8 

Здравно осигурени 66.2 54.0 

Семейни 9.0 8.7 

Криминално проявени 8.0 5.4 

      Източник: Национален център по наркомании 
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  Програма за обучение на ръководители на програми за субституиращо и поддържащо лечение по 
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През 2010 общият брой преминали клиенти през рехабилитационните 

програми е 485, като са ги завършили 189 (или около 39 %).53 Въз основа на 
предоставените данни в годишните отчети на тези програми също могат да се 
очертаят някои характеристики на клиентите, които се лекуват  в тях 54: 

 Медицински статус: 205 са лицата с кръвно-преносими инфекции и 38 с 
коморбидни състояния – психиатрични разстройства 

 Профил по вещества и поведенческа зависимост: хероин – 206, амфетамини 
– 5, алкохол – 78, хазарт – 4; комбинирана употреба – 13; инхаланти – 2 ; 

 Социално функциониране: работещи – 153 ; безработни – 190; учащи – 45; 
 Пол: мъже –  277 ; жени – 81 
 Семеен статус: 70 човека са в брак, 37 човека живеят с постоянен партньор, 

313 човека са несемейни 
 Правен статус: 124 човека са с приключили или неприключили криминални 

досиета 
 
Основен източник на информация относно базови характеристики на лекуваните 

клиенти са данните, събирани чрез Националната мониторингова система за 
търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици (TDI system). През 
2010 г. тя реално обхвана 1573 лица 55, започващи лечение през годината в 6 
болнични, 7 извънболнични звена и центрове и 15 субституиращи поддържащи 
програми в 11 български града – София, Пловдив, Варна, Бургас, Враца, Добрич, 
Русе, Кърджали, Ловеч, Плевен и Раднево. 

 
През последните няколко години информацията за потърсилите лечение 

обхваща следните основни теми: 

 Обстоятелства на лечебния контакт; 

 Социално-демографски данни; 

 Проблеми с наркотици; 

 Рискови фактори при употреба на наркотици; 

 Тестуване за инфекциозни заболявания във връзка с употреба на наркотици; 

 Допълнителна информация. 
 
Данните от търсенето на лечение през 2010 г. показват някои основни черти от 

груповия профил на клиентите, започнали лечение през годината: 
 
По вид наркотик  
84.8 % от регистрираните лица са с основно вещество хероин; в по-малка 

степен –  антидепресанти (4.5 %), бензодиазепини (диазепам) - 3.1 %, метадон (не 
за лечение) - 1.1%,  амфетамини и марихуана (0.7 %). 

 
По пол 
18.5 % от започналите лечение са били жени. 
 
По възраст  
3.5 % от започналите лечение са били на възраст до 19 години 

включително, а  60.0 % - до 29 години включително; общата средна възраст е 29 
години. 
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  Не всички отчети съдържат информация по отделните характеристики. 
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По възраст при първа употреба 
36.9 % от започналите лечение са декларирали, че са започнали употребата 

на основното проблемно вещество на възраст до 19 години включително, а 
4.9 % - до 14 години включително; общата средна възраст на първата употреба е 
19.6 г. 

 
По образование 
22.1 % от започналите лечение са имали по-ниско образование от средно, 69.0 

% - средно или полувисше (колеж), 3.2 % - висше, а 4.4 % - без завършено 
начално образование или никога не са били на училище. 

 
По заетост 
Всеки четвърти (26.6 %) от започналите лечение е имал постоянна работа. 

20.0 % са с времена работа, 25.9 % са безработни, а 21.2 % са икономически 
неактивни. 

 
Социален и културален контекст 
11.1 % от започналите лечение са живели с лице/лица, употребяващо / 

употребяващи наркотици. 
 
 
По характеристики на употребата 
 
Честота на употреба 
69.4 % от започналите лечение са употребявали ежедневно основното 

проблемно вещество, 12.2 %  - от 2 до 6 пъти седмично, а 5.4 % - един път 
седмично или по-рядко. 

 
Начин на употреба 
72.1 % от започналите лечение предимно са инжектирали основното 

проблемно вещество, 11.7 % са го яли или пили, 6.6 % са го смъркали, 5.2 % са го 
пушили. 

 
Продължителност на употребата 
Три пети (60.0 %) от започналите лечение са били със стаж в употребата 

повече от 5 години, а 24.5 % са били със стаж повече от 10 години. 
 
Рисково поведение 
Близо една трета (31.9 %) от започналите лечение са използвали поне 

веднъж в живота си употребявани игли и/или спринцовки. 17.0 % никога не са 
използвали в живота си употребявани игли и/или спринцовки, макар и да са 
инжектирали. 

 
 
Обобщеният образ на лицата, започнали лечение във връзка с употреба на 

наркотици през 2010 г. може да бъде изразен по следния начин: 
 
 Пол – преобладаващо мъже (81.1 %) 
 Етническа група – преобладаващо българи (89.1 %) 
 Обща средна възраст – 29 години 
 Образование – преобладаващо средно (64.4 %) 
 Основно проблемно вещество – преобладаващо хероин (84.8 %) 
 Честота на употреба – преобладаващо ежедневна (69.4 %) 
 Начин на употреба – преобладаваща инжекционно (72.1 %) 
 Обща средна възраст на първа употреба – 19.6 години. 
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Тенденции при лекуващите се клиенти 
 
Данните за 2010 г. допълват дълго изграждания профил на лицата, търсещи 

лечение във връзка с употреба на наркотици. В много от случаите данните от 
последните пет години разкриват или подсказват очертаващи се тенденции – на 
стабилизация, намаляване или увеличаване на определени показатели. В други 
случаи липсва ясна тенденция, така че стойностите следва да бъдат следени и в 
бъдеще с фокус към евентуалната поява на такава. (виж Таблица 5-2) 

 
Таблица 5-2 

СРАВНИТЕЛНИ ДАННИ ЗА ЛИЦАТА, ЗАПОЧНАЛИ ЛЕЧЕНИЕ  
В ПЕРИОДА 2006-2010 г. 

 

Показатели                                      2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Относителен дял на търсещите 
лечение във връзка с употреба на 
хероин или други опиати 

 
98 % 

 
98 % 

 
96 % 

 
95 % 

 
85 % 

Относителен дял на жените след 
търсещите лечение 

18 % 17 % 16 % 13 % 19 % 

Средна възраст на търсещите 
лечение 

25.5 25.8 26.4 28.4  29.0 

Средна възраст при първата 
употреба на основното проблемно 
вещество 

18.5 18.9 18.8 19.1 19.6 

Относителен дял на учениците и 
студентите сред търсещите лечение 

10 % 8 % 7 % 5 % 4 % 

Относителен дял на лицата с 
постоянна заетост сред търсещите 
лечение 

26 % 29 %  32 % 38 % 27 % 

Относителен дял на лицата, които 
не са от основния етнос в страната 

8 % 8 % 10 % 10 % 11 % 

Относителен дял на ежедневно 
употребяващите основното 
вещество 

79 % 86 % 80 % 74 % 69 % 

Относителен дял на инжектиращите 
основното проблемно вещество 

82 % 81 % 79 % 78 % 72 % 

Отн. дял на лицата с 
продължителност на употреба > 5 
години 

68 % 63 % 70 % 68 % 60 % 

Отн. дял на лицата,използвали в 
живота си употребявани игли или 
спринцовки 

57 % 52 % 39 % 38 % 32 % 

Относителен дял на лицата, 
живеещи с друг(и) употребяващ(и) 
наркотици 

14 % 14 % 15 % 10 % 11 % 

Относителен дял на търсещите за 
първи път лечение 

17 % 26 % 22 % 19 % 20 % 

 Източник: Национален фокусен център за наркотици и наркомании. Проучване на 
търсенето на лечение във връзка с употреба на наркотици 

 
Хероинът остава най-разпространеният наркотик сред проблемно 

употребяващите. През 2010 г. той има доста по-ниско ниво (84.8 %) в сравнение с 
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всички предишни години, откакто се прави проучване на търсенето на лечение във 
връзка с употреба на наркотици, когато делът е бил 95-98 %. Това се дължи на по-
високия дял в сравнение с предишните години на психологичната консултация като 
вид лечение (12.1 %), потърсено главно заради употреба на бензодиазепини и 
антидепресанти. 

 
През последните 10 години съотношението мъже/жени се е запазвало винаги 

приблизително 5:1. Все пак се забавляваше тенденция на намаляване на дела на 
жените, който достигна най-ниското си равнище през 2009 г. (13.2 %). През 2010 г. 
този дял отново е на нивото от началото на периода. 

 
По отношение на относителния дял на търсещите за първи път лечение няма 

ясно изразена тенденция. През 2001 г. този дял има най-високо ниво (41 %), а през 
2006 г. – най-ниско (17 %). През последните години процентът на потърсилите 
за първи път лечение се задържа на около 20 %. (виж Фигура 5-1). 

 
Фигура 5-1 

 
ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ТЪРСЕЩИТЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ЛЕЧЕНИЕ 

 (2000-2010 г.) 
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26%

19% 20%22%

32%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 
Източник: Национален фокусен център за наркотици и наркомании. Проучване на 
търсенето на лечение във връзка с употреба на наркотици 

 
 
 
Средната възраст на потърсилите лечение всяка година бележи 

нарастване. През 2000 г. тя бе 22.2 години, а през 2010 г.  – вече 29 години. В 
същото време средната възраст при първа употреба на основното проблемно се 
задържа в рамките на 18-19 години (виж Фигура 5-2). Все пак и тук има нарастване 
през последните три години, като през 2010 г. достигна 19.6 години. 
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Фигура 5-2 
 

СРЕДНА ВЪЗРАСТ ПРИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА НА  
ОСНОВНОТО ПРОБЛЕМНО ВЕЩЕСТВО (2000-2010 г.) 
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Източник: Национален фокусен център за наркотици и наркомании. Проучване на 
търсенето на лечение във връзка с употреба на наркотици 

 
Делът на учащите (учениците и студентите) сред потърсилите лечение, 

непрекъснато намалява от 2003 г., когато бе на ниво 15 %. През 2010 г. този 
процент е 4%. 

 
От 2001 до 2009 г. относителният дял на лицата с постоянна заетост сред 

търсещите лечение се покачи над 4 пъти – от 9 % в началото на периода до 38 % 
през 2009 г., нещо което е в унисон с намаляване на нивото на безработица в 
България по това време. С покачването й през последните две години очаквано 
спадна и делът на постоянно заетите сред търсещите лечение - до 27 % през 2010 
г.  

 
Относителният дял на потърсилите лечение, които не са от основния етнос 

в страната бележи тенденция на леко нарастване през последните 5 години – 
от 8 % през 2006 г. до 11 % през 2010 г. 

 
Относителният дял на ежедневно употребяващите намалява през 

последните 4 години – от 86 % през 2007 г. до 69 % през 2010 г. 
 
По отношение на относителния дял на лицата с продължителност на употреба 

повече от 5 години увеличението в сравнение с 2001 г. е 3-4 пъти, като най-
висок дял този показател имаше през 2008 г. (69.5 %). Това беше знак за все по-
слабо обновяване на съвкупността на проблемно употребяващите, т.е. за 
намаляване на броя на новопоявяващите се проблемно употребяващи, поне що се 
отнася до хероина. През последните две години се отбелязва спад – до 60.0 % през 
2010 г., което вероятно се дължи и на по-ниския дял на хероина, като основно 
проблемно вещество. 

 
По-голямата част от проблемно употребяващите хероин използват 

инжекционната форма на прием. През последните 5 години се наблюдава 
тенденцията на постепенно намаляване на този начин на употреба, а също и така и 
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на използването на употребявани игли и/или спринцовки. Това вероятно се дължи 
както на добрата работа на програмите за игли и спринцовки, така и на 
намаляването на дела на хероина като основно проблемно вещество, особено през 
2010 г. 

 
След относително намаляване на относителния дял на потърсилите лечение, 

живели с друг(и) употребяващ(и) наркотици в периода 2002-2004 г. (от 16 % на 10 
%), от средата на десетилетието се забеляза покачване на този дял, като през 2008 
г. той достигна 14.9 %. През последните две години отново се наблюдава ниво от 
10-11 %. 
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6. Здравни взаимовръзки и последици 
 

 
 

Инфекциозни заболявания, свързани с употребата на наркотици 
 
ХИВ/СПИН, вирусен хепатит 
 

Данните представени за 2010 г. за страната са на Програма «Превенция и 
контрол на ХИВ/СПИН» към МЗ. Данните за град София са от специализирана за 
работа със зависими от наркотични вещества Лаборатория при Национален център 
по наркоманиии. Данните и се отнасят до пациенти  на ДПБЛНА и клиенти на 
програмите на фондация „Инициатива за здраве” и „КАРИТАС”, работещи на терен 
от г. София. 

 
Кратка актуализирана информация за разпространението на HIV/СПИН в 

България за периода 1986 –2009 г. 
 

България се намира на границата на две различни по вид и динамика eпидемии 
от ХИВ. По данни на UNIADS бързото нарастване на новите случаи в региона на 
Източна Еврапа и Централна Азия се дължи на употребяващите инжекционно 
наркотици - 62% от новите случаи за 2006 г. В същото време нарастването на броят 
на новите случаи в Източна и Централна Европа се удвояват от новооткритите ХИВ 
позитивни мъже правещи секс с мъже.  

 
Нивото на HIV инфекцията в България все още е ниско в общата 

популация, но бележи в периода 2004 - 2009  година трайна тенденция на 
повишаване при употребяващи инжекционно наркотици. 
 

Към септември 2011 година в България са регистрирани общо 1348 ХИВ 
позитивни лица. От началото на 2011 г. броят на новооткритите ХИВ позитивни е 77, 
от които 63 мъже и 14 жени на възраст между 17-68 години. 40% от 
новорегистрираните са млади хора между 17-29 години. Най-голям брой 
новорегистрирани има в София - 27 души, в Пловдив - 15 и в Пазарджик - 9. По 
данни на секторите за лечение на ХИВ/СПИН броят на починалите от СПИН лица 
през последната година е 12 души, а общият брой на починалите от СПИН в 
България е над 550 души.  

 
През 2010 г. в България по данни на Национална потвърдителна лаборатория 

(НПЛ) по ХИВ са регистрирани 162 нови HIV серопозитивни лица. Според пътя на 
инфектиране през 2010 г. се очертават отново две особено уязвими групи - 32% (46 
лица) от новорегистрираните са инжекционно употребяващи наркотици, а 20% (30 
лица)  са хомо/бисексуални мъже. 14% (20 лица) са открити като лежащо болни и в 
диференциално-диагностичен план. В сравнение с 2009 г. делът на тази група (22%) 
е по-малък, което показва, че все повече лица се насочват своевременно за 
консултиране и изследване за ХИВ. От началото на 2010 г. са регистрирани 4 ХИВ-
позитивни бременни жени. Регистрирани са и 3 ХИВ-позитивни деца родени от ХИВ-
позитивни майки. Данните показват, че близо 60% от новооткритите през  2010 г. са 
от София – град (45 лица) и региона на Пловдив (39 лица), които продължават да са 
регионите с най-голям брой новорегистрирани през последните няколко години. 
Регистрирани са и ХИВ-позитивни лица в регионите Пазарджик – (15 лица) и Варна 
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– (8 лица). В останалите региони са регистрирани по-малко от 5 лица. Oбщия брой 

на регистрираните с НІV лица от началото на изследването на НІV статуса на 
българина от 1986 година е представен на Фигура 6-1. 

 
Фигура 6-1 

 
OБЩ БРОЙ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ С НІV ЛИЦА ОТ 1986 ГОДИНА  

 

 
 

 
 Източник:  Министерсвто на здравеопазването 

 
 

Данни от изследвания сред употребяващи наркотици в София 
 

В Лабораторията на Националния център по наркомании зависимите лица биват 
изследвани за следните маркери: 

- Антитела  срещу HIV ½- за диагноза на HIV инфекция; 
- Антитела срещу HCV  - за диагноза на вирусен хепатит С; 
- HBsAg – за диагностика на вирусен хепатит В; 
- TPHA – за диагностика на сифилис. 
  

Изследвания и положителни резултати през 2010 година  
 
В Таблица 6-1 е представен общият брой на изследваните в гр. София през 2010 

г. и получените положителни резултати в Лаборатория към НЦН. 
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Таблица 6-1 

 
СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ИНЖЕКТИРАЩИ ВЕНОЗНО НАРКОТИЦИ 

2010г. 

 
ВИД 
ИЗСЛЕДВАНЕ 

БРОЙ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 

ПОЛОЖИТЕЛЕН 
РЕЗУЛТАТ 

Ат с/у HIV 1258 27       2.14% 

Ат с/у HCV 1249 778     62.29% 

HbsAg 1248 37       3.27% 

Сифилис 1248 38       3.04% 

 
Източник: Лаборатория към Национален център по наркомании 

 
 

Изследваните интравенозни наркомани в лабораторията на НЦН са пациенти на 
ДПБЛНА и клиенти на програми за работа на терен с употребяващи наркотици - 
КАРИТАС и  “Инициатива за здраве”.Изследването е доброволно и безплатно, с 
пред и след тестово консултиране.  
 
1. АНТИ  HIV 1/2 
  

От общо 1258 изследвани употребяващи инжекционно наркотици:  
 

1. 500 изследвани пациента от лабораторията НЦН (на лечение в ДПБЛНА 
или други програми и центрове) от тях ХИВ позитивни - 1.56%209  

2. клиента от програмата на “ КАРИТАС “,от тях ХИВ позитивни  6.42% 
3. 549 на клиенти от Фондация “Инициатива за здраве”, от тях ХИВ 

позитивни са 3.24%. 
 

Тази разлика в проценти между изследваните в специализиран център и открити 
на терен ХИВ позитивни показва ефективността на тестуването и консултирането 
извършвано от мобилните кабинети на програмите за работа на терен с 
употребяващи наркотици. 

  
От 27 потвърдени носители на вируса на ХИВ инжектиращи наркотици, 26 са 

първично открити. Всички 27  ХИВ позитивни лица  открити в лабораторията на НЦН 
са носители и на вируса на Хепатит С ,15% са с 3  ко-инфекции ХИВ , Хепатит С и 
сифилис.  ХИВ позитивните мъже към жени е 74.07% към 25.93%.  Най висок 
процент на ХИВ позитивни се отчита във възръстовата група под 25 години. Тази  
група е с най висок процент ХИВ позитивни  за първи път в последните 10 години. 

 
2.  HBsAg 
 

Общо изследвани 1248, от тях 37 положителни или 3.27%: 
 

В последните три години се очертава трайна тенденция на намаляването 
на случаите на Хепатит Б. Най ниско ниво на инфектираност се отчита в 
лицата УИН под 25 години - 0.92%. 

 
Това вероятно се дължи на успешно провеждане на националната програма за 

ваксинация в Р България. 
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3 АНТИ  HCV 
 

Общо изследвани 1249, от тях 778 положителни или 62.3%: 
При анализът се очертава тенденция на леко повишаване на броя носителите на 

вируса на Хепатит С от 2007година. В последните три години тази тенденция се 
потвърждава и от най високия процент носители на  HCV във възръстовата група 
под 25 години за 2010 г. (виж ST 9): 

- При изследваните лица до 25 г. нивото на инфекция е 65.72 % 
- При изследваните лица от 25 до 34 г. нивото на инфекция е 65.25%  
- При изследваните лица  над 34 г.нивото на инфекция е 54.77% 

 
Фигура 6-2 

 
НИВО НА ИНФЕКТИРАНОСТ С ХЕПАТИТ С ВИРУСА ЗА ПЕРИОДА 

 1995-2010 г.   
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Източник: Лаборатория към Национален център по наркомании 

 
 
Полово предавани болести и туберкулоза 
 
4. СИФИЛИС 
 

Общо са изследвани 1248 УИН, положителни резултат на TPHA  тест са дали 48 
лица или  3.04%. В последните 3 години се наблюдава трайна тенденция на 
намаляване на случаите на инфектираните със сифилис инжекционно 
употребяващи наркотици. До 2007 г. в предишните години процентът на заболелите 
от сифилис ИВН е бил около 10% от изследваните. 
 

От анализа на резултатите може да се отбележи следното: 
 
1. Нивото на HIV инфекцията все още е ниско, но бележи в последните  

четири години трайна тенденция на повишаване при употребяващи 
инжекционно наркотици. През 2010 година се наблюдава лек спад на 
броя на  случаите на ХИВ в обща популация и в групата на УИН от 43% 



 

 61 

на 32%, но още е рано да се отбележи тенденция  на намаляване на 
новите случаи. 

2. Нивото на Хепатит В инфекция се понижава до 3.27%, което е  сравнима 
с общата заболеваемост за Хепатит В в страната. 

3. Нивото на инфектирани с вируса на Хепатит С за всички интравенозни 
изследвани в София е 62.29%. Може да се отбележи, че продължава 
тенденция  на  леко повишаване на нивото на инфектираност . 

4. Броят на нови случаи на заразяване със сифилис траино намаляват, 
достигайки през 2010 г. 3.04% 

5. От данните за 2008, 2009 и 2010 година се констатира, че броят на 
коинфектираните с две и повече инфекции сред инжектиращите 
продължава да нараства. 

 
 
Други инфекциозни заболявания 

 
В областта на намаляване на щетите от употребата на наркотични вещества 

само една неправителствена организация в България 56 предоставя първична 
медицинска помощ (третиране на местата за инжектиране, обработване на абцеси) 
на своите клиенти – “Каритас”.  
 През 2010 г. в мобилните кабинети на организацията са обработени 2667 
рани, абцеси и места за инжектиране.  

 
Услугите, предоставяни от Каритас за изминалия отчетен период включват още: 

 Анонимно изследване за кръвно и полово предавани инфекции (хепатит 
В и С, ХИВ/СПИН и сифилис); 

 Консултации с екипа за начините и местата, където могат да се лекуват 
зависимостите; 

 Консултации по други здравни проблеми, възникнали вследствие 
употребата на наркотици ; 

 Консултации на родители и приятели, свързани с проблема 
“наркомании”; 

 
Поведенчески данни 
 

В периода април-септември 2010 г. в четири големи града на България – София, 
Бургас, Варна и Пловдив беше проведено проучване на тема „Изследване на 
поведенчески характеристики при инжекционно употребяващи наркотични 
вещества”. Изследваните лица са употребяващи инжекционно наркотици (УИН) 
потърсили услуги от програмите за намаляване на вреди в съответните градове. 
Общ брой на анкетираните лица употребяващи инжекционно наркотици е 848 лица, 
разпределени както следва – София 196 лица, Бургас 159 лица, Варна 246 лица и 
Пловдив 251 лица.  

Демографски характеристики на УИН 
Данни за лицата: 
Възраст -  в диапазона от 18-57 години. Най-висок процент анкетирани лица е в 

границата от 23 до 32 години, като най-често срещаната възраст на УИН е 28 
години. 

Пол – процентното разпределение по пол е 83,7% мъже и 16,3% жени. 
Образование – 12,1% от анкетираните УИН са без завършено начално 

образование, 14% имат завършено начално образование (до 4-ти клас), 24,6% са 

                                                 
56

 В областта на намалявене на щетите от употребата на наркотинчни вещества в България работят 
общо10 неправителствени организации  
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със завършено основно образование (до 8-ми клас) и най-висок процент са лицата 
завършили средно образование 45,6%. Най-нисък процент от изследваните лица 
потърсили услуга в програмите за намаляване на вредите са с образование над 
средното 3,4%. 

Социален статус – Най-нисък процент сред УИН е този на учащите 2,5%. Около 
1/5  или 21,1% от изследваните лица декларират, че работят. 34,3% не работят, но 
активно търсят работа, а най-висок процент 37,4% употребяващи инжекционно 
наркотици не работят и не си търсят активно работа.  

По отношение на етническата принадлежност на анкетираните УИН  се 
разпределят по следния начин – 71,2% се самоопределят като българи, 21,2% като 
роми, 7,1% се самоопределят като турци и 0,2% като други.  

Опити за лечение 
65,2% от анкетираните заявяват, че са имали опит за лечение, а  34,4% 

декларират, че към момента не са се лекували. От отговорилите на въпроса за броя 
на предишни опити за лечение 15,3% са имали 2 опита за лечение, 13,2% един опит 
и 10,7% са имали 3 опита за лечение. Между 1 и 2% от отговорилите посочват, че са 
имали от 10 до 15 опита за лечение. 36,7% от анкетираните заявяват, че са били на 
лечение в психиатрична клиника (болница), 24,6% са преминали през амбулаторно 
лечение, а в субституиращо лечение са били 23,6%. Близо 1/3 от анкетираните са 
посочили, че са били на друга форма на лечение.  Що се отнася до начините на 
употреба на наркотичното вещество през изминалата една година 94,3% от 
анкетираните са посочили, че са употребявали предимно инжекционно хероин, 2,4% 
са го инжектирали и пушили, 4,7% са инжектирали други опиати, 5,3% са смъркали 
кокаин, 2,1% са смъркали друг стимулант, 15,5 % са инжектирали амфетамини. 2,7% 
от анкетираните са употребили инжекционно или комбинирано инжекционно и 
орално метадон без да са включени в субституиращо лечение.  

Рискови фактори 
Възрастта на първа инжекционна употреба на наркотично вещество е 17-21 

години, като най-честата първа употреба е на 19 години. Близо 40% от анкетираните 
декларират, че са използвали употребявана игла/спринцовка през изминалата 
година, а 28,1% са използвали други употребявани пособия за инжектиране 
последните 4 седмици. 20% от УИН са употребили 2 пъти последната си 
игла/спринцовка, 2,5% са го направили 3 пъти , а 2,6 % са го направили повече от 3 
пъти. 43% от анкетираните заявяват, че не са споделили с никого своята последно 
използвана игла/спринцовка, 41,4% са я споделили с един партньор, 11,8% с двама 
и 3,8 с повече от двама.  От изследваните през последните 12 месеца лица, знаещи 
резултата от тестуването 63,5 % са позитивни на антитела Хепатит С и 4,2% 
позитивни на антитела ХИВ, 2,9% от тестуваните не знаят своя резултат. 64% 
заявяват, че са ползвали кондом, като 45,2% употребяват кондом със случаен 
партньор, 22,6% с постоянен партньор, 22,1% при платени сексуални услуги.  
 
 

Други здравни последици и взаимовръзки, свързани с употреба на 
наркотици 
  
Не-фатални спешни случаи и свръхдози 

 
За предходната 2010 г. през клиниката по Токсикология на  МБАЛМС ”Пирогов” - 

София са преминали 152 зависими от наркотични вещества, потърсили спешна 
медицинска помощ поради остро отравяне, което съставлява 2.02 % от всички 
пациенти, преминали през този период през приемен токсикологичен кабинет.  Това 
е най-малкият брой пациенти в клиниката за последните три години (2008 г. – 
159, 2009 г. – 194).  
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Данните по полово разпределение и за трите години показват по-голям дял за 
мъжете – 113 мъже и 39 жени през 2010 г., 160 мъже и 34 жени през 2009 г., и 129 
мъже и 30 жени за 2008.  Делът на тези пациенти спрямо общата популация на 
преминалите през 2009 г. през токсикологичен кабинет възлиза на 2.1%, докато за 
2008 г. той е бил 1.81%. От постъпилите пациенти през 2010 г. 56.57% са лекувани 
амбулаторно в спешно приемно отделение и 43.43% - хоспитализирани в 
стационара на Клиниката. Данните по този показател за 2009 г. и 2008 г. са както 
следва: 73% (2009) и 62.9% (2008) (виж Таблица 6-2). 

 
Таблица 6-2 

 
ДИНАМИКА НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПАЦИЕНТИ С НАРКОТИЧНА ЗАВИСИМОСТ В 
КЛИНИКАТА ПО ТОКСИКОЛОГИЯ НА МБАЛМС ”ПИРОГОВ” ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 

ТРИ ГОДИНИ 
 

 2008 
 

2009 2010 

Общ брой лекувани болни 
 

159 194 152 

Лекувани в приемно 
отделение 

 

100 (62.89%) 141 (73 %) 86 (56.57%) 

Хоспитализирани в 
стационарно отделение 

59 (37.11%)   53 (27 %) 66 (43.43%) 

 
Източник: МБАЛСМ ”Н.И.Пирогов”ЕАД – София, Клиника по Токсикология 
 

 
Във възрастово разпределение 2010 г. повтаря 2008 г. по отношение на най-

голям брой пациенти в интервала 26-35 години - за 2010 г. те са били 63 човека 
(41.45%), а през 2008 г. 64 човека (40.25%). Изключение прави 2009 г. с най-много 
пациенти в диапазона 19-25 години - 71 човека (36.60%) (виж Таблица 6-3): 

 

Таблица 6-3 
 

ВЪЗРАСТОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ В МБАЛМС ”ПИРОГОВ”  
ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ В АБСОЛЮТНИ СТОЙНОСТИ 

 

Възраст 2008 
 

2009 2010 

До 15 г. 5 11 6 

16-18 г. 18 23 12 

19-25 г. 56 71 58 

26-35 г. 64 70 63 

Над 35 г. 16 19 13 

Общо 159 
 

194 152 

 
Източник: МБАЛСМ ”Н.И.Пирогов”ЕАД – София, Клиника по Токсикология 
 

 
Продължава тенденцията за намаляване броя на потърсилите помощ при 

остро отравяне с хероин през последните три години. За миналата година те са 
69 човека (45.39% от всички постъпили зависими). За 2009 г. - 86 (44.3 % от общия 
брой зависими), а  през 2008 г. са били 94 човека (59.1%). Намаление е 
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регистрирано и при всички останали накотични вещества с изключение на 
марихуаната, при която тенденцията е възходяща – 39 случая (25.66%) през 
2010 г., докато през  2009 г. те са били 30 (15.4 % от общия брой постъпили 
зависими) и 23 през 2008 г. (14.5 %).  

През 2010 г. с амфетамини са постъпили 23 човека (15.13%) (37 през 2009 г., 18 
за 2008 г.), с кокаин – 11 (7.24%), докато през 2009 г. те са били 16 (8.2% от общия 
брой) и 15 (9.4%) за 2008 г., с метадон – 9 човека (5.92%) (15 човека (7.8%) за 2009 
г. и 3 пациенти (1.9%) за 2008 г.,  с други (бензодиазепини) – 1 човек, 0.66% от 
общия брой (виж Таблица 6-4). 

 
Таблица 6-4 

 

БРОЙ НА НЕ-ФАТАЛНИ СПЕШНИ СЛУЧАИ ПО ВИД ВЕЩЕСТВО ЗА 2008 г., 2009 
г. и 2010 г. 

 
Вид вещество Брой 

пациенти за 
2008 г. 

 

Брой 
пациенти за 

2009 г. 
 

Брой 
пациенти за 

2010 г. 
 

Хероин 94 86 69 

Кокаин 15 16 11 

Амфетамини 18 37 23 

Марихуана 23 30 39 

Метадон 
 

3 15 9 

 
Източник: МБАЛСМ ”Н.И.Пирогов”ЕАД – София, Клиника по Токсикология 

 
По данни на Министерство на здравеопазването общият брой на не-фаталните 

спешни случаи, свързани с употребата на наркотични вещества през 2010 г. е 
312757. От тях 1116 са били от свръхдоза (виж Таблица 6-5). През 2009 г. 
спешните случаи от употреба на наркотици са били 158358.  

 
Таблица 6-5 

 
БРОЙ НА НЕ-ФАТАЛНИТЕ СПЕШНИ СЛУЧАИ ЗА СОФИЯ-ГРАД ЗА 2010 

 
 

Област 

Регистрирани спешни 
състояния свързани 
с употреба на НВ 

Регистрирани случаи 
с нефатални 
свръхдози 

Благоевград 35   

Бургас 127 6 

Варна 220   

Велико търново 25   

Видин 43   

Враца 19   

Габрово 9 5 

Добрич 21   

Кърджали 4 19 

Кюстендил 21   
                                                 
57 Данните са от 28 Центрове за спешна медицинска помощ (ЦСМП)  в цялата страна.  
58 Данните са предоставени от 11 Центрове за спешна медицинска помощ (ЦСМП)  от общо 28  
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Ловеч 5   

Монтана 16 1 

Пазарджик 23 20 

Перник 103   

Плевен 27   

Пловдив 153 29 

Разград 3   

Русе 42 82 

Силистра 28 9 

Сливен 10 10 

Смолян 1 15 

София-град 928 920 

София-област 38   

Стара загора 96   

Търговище 1   

Хасково 2   

Шумен 7   

Ямбол 4   
 
ОБЩО 2011 1116 

 
Източник: Министерство на здравеопазването 

 
 

Данните само за столичния град имат следното цифрово изражение (виж 
Таблица 6-6): 
 

Таблица 6-6 
 

БРОЙ НА НЕ-ФАТАЛНИТЕ СПЕШНИ СЛУЧАИ ЗА СОФИЯ-ГРАД ЗА 2010 г. 
 

Тип реакция от употребата на 
наркотици 

Вид наркотично вещество 
 

Брой 
пациенти  

 

Не-фатални случаи I хероин, кокаин, морфин, 
метадон 

147 

Не-фатални случаи I I амфетамини, марихуана 19 

Абстинентни синдроми хероин, кокаин, морфин, 
амфетамини, екстази, 

марихуана 

644 

Суицидни опити хероин, морфин, диазепам 0                                                                                 

Свръхдози  
 

хероин, кокаин, морфин, 
амфетамини,  марихуана  

171 

ОБЩО   981 

 
Източник: Център за спешна медицинска помощ София-град 
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Соматична и психиатрична  коморбидност  
 

През 2010 г. в страната функционират 30 субституиращи и поддържащи 
програми с общ капацитет 5 210 лечебни места (от тях са заети общо 3118 места59), 
от които 4425 за лечение с Метадон и 785 за лечение със Субститол. Броя на 
пациентите с двойна диагноза в тях е 391 души60 (12.54% от всички пациенти в 
програмите), като най-честите съпътстващи разстройства са личностови  и 
тревожни и шизофрения. 

 

По данни на програмите за 2009 г. общият брой на участвалите в тях 
пациенти с двойна диагноза е 59261 (20.31%) при общ брой на всички лекуващи се 
в тези програми пациенти 291562. През 2008 г. броят на пациентите с двойна 
диагноза е 24363 (7.59%), при общ брой на всички лекуващи се в тези програми 
зависими 2543. За 2007 г. коморбидните пациенти са били 143 (10.47 %), а общият 
брой на всички зависими, включени в програми 133264 (виж Таблица 6-7).  

 Таблица 6-7 
 

БРОЙ ПАЦИЕНТИ С ДВОЙНА ДИАГНОЗА В СУБСТИТУИРАЩИ И ПОДДЪРЖАЩИ 
ПРОГРАМИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2009 г. 

  
 2007 2008 2009 2010 

Общ брой на пациенти, 
включени в метадонови 

програми 

1 332 2 543 2 915 3118 

Пациенти с двойна диагноза 
 

143 
 

243 59265 391 

 
Източник: Програми за субституиращо и поддържащо лечение с метадон и субститол 

 
С двама повече са пациентите с двоийна диагноза, участващи в 

рехабилитационни програми през 2010 г. (35 човека66) в сравнение с 2009 г. 
(3367). Общият брой на всички зависими, преминали през програмите и през двете 
години е 48668 (6.79% от общата популация на участвалите в рехабилитационни 
програми лица за 2009 и 7.20% за 2010 г.) През 2008 г. клиентите на тези 
програми със съпътстващи заболявания са били 1169, при общ брой на 
пациентите, преминали през програмите 19370, което съставлява 5.70% от общата 
популация на участвалите в рехабилитационни програми зависими лица. През 2007 
г. броят на зависимите от наркотични вещества лица с двойна диагноза в 
рехабилитационните програми е бил 671, при общ брой на пациентите, преминали 
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 По данни от Годишните отчети на 30 програми 
60

 По данни от отчетите на 15 програми 
61

 Данните са обобщени от 12 програми,  
62

 Данните са предоставени от 28 програми от общо 30 за 2009 г. Изчисленията са направени на база 
останали пациенти в програмите в края на отчетния период 
63

 Данните са обощени от 11 програми,  
64

 Данните от 2007 са от 6 програми, при функциониращи 7. За 2008 г. –  от 11, от общо 23.  
65

 Данните за коморбидните пациенти на част от програмите са на базата на всички пациенти, 
преминали през тях за миналата година.  
66

 По данни от 9 рехабилитационни програми 
67

 По данни от годишните отчети на седем рехабилитацинни програми 
68

 Данните са от 9 програми и за двете години. 
69

 По данни от годишните отчети на три рехабилитацинни програми 
70

 Данните са от пет програми при реално функциониращи през 2008 шест. 
71

 По данни от годишните отчети на две рехабилитацинни програми.  
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през програмите 198, което съставлява 3.03% от общата популация на участвалите 
в рехабилитационни програми зависими лица (виж Таблица 6-8)72. 
   

Драстично се е увеличил броят на лицата с двойна диагноза за 2010 г. по данни 
на мониторинговата система за лечение на зависимости в България в сравнение с 
2009. За предходната година пациентите със съпътстващи заболявания са 
26073 (16.52% пациенти, включени в лечебни програми), докато през 2009 г. те са 
били 6074 (3.14 % от всички 1910 човека на лечение). Българи от тях са били 240, 1 е 
с турски произход и 19 са роми. През 2009 г. 58 от пациентите с двойна диагноза 
са българи, 1 от турски произход и 1 от ромски75. За 2008 г. зависимите със 
съпътстващо заболяване, регистрирани в системата са били 47 или 2.3% от всички 
2009 пациенти. От тях 42 са били българи и 4 от ромски произход76. 
 

Таблица 6-8 
 

БРОЙ ПАЦИЕНТИ С ДВОЙНА ДИАГНОЗА В РЕХАБИЛИТАЦИОННИ И 
СУБСТИТУИРАЩИ ПРОГРАМИ ЗА 2007г. и 2008 г. 

 
 2007 

 
2008 2009 2010 

Общ брой на пациентите в 
рехабилитационните 

програми 

198 193 486 486 

Брой пациенти с двойна 
диагноза 

6 11 33 35 

Общ брой на пациентите в 
субституиращи програми 

1 332 2 543 2 915 3 118 

Брой на пациентите с 
двойна диагноза 

143 243 592 391 

 
Източник: Годишни отчети на рехабилитационноте и субституиращите 
програми за  2008, 2009, 2010 г. 

 

 
Психиатрична коморбидност 
 

По данни на мониторинговата система за лечение на зависимости в България 
пациентите със съпътстващо психиатрично заболяване за 2010 г. са 221. От 
тях 204 са българи, 1 е с турски произход, а 16 са роми. Разпределението по пол е 
както следва: 146 са мъже и 75 жени.  

 
Анализът на информацията от Клиниката по Токсикология на МБАЛМС ”Пирогов”  

показва, че при всички лекувани в стационара пациенти с хероинова зависимост 
през 2010 г. се наблюдават личностови разстройства, депресия, тревожност, а 
при 35% от тях шизоафективно или биполярно разстройство (постъпват с тази 
диагноза). 

   
 
 

                                                 
72

 Информативна съпоствка на данните не може да бъде направена, поради различния брой 
рехабилитационни програми, подали данни за коморбидни пациенти за 2007 и 2008 г. 
73

 Конкретните данни са на базата на валидните отговори, общо 1190 
74

 Конкретните данни са на базата на валидните отговори, общо 1637 
75

 Конкретните данни са на базата на валидните отговори, общо 1637 
76

 Конкретните данни са на базата на валидните отговори, общо 1980 
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Соматична коморбидност 
 

 Със съпътстващи телесни заболявания през 2010 г. са били общо 39 
човека отново по данни на мониторинговата система за лечение на зависимости в 
България – 36 българи и 3 роми. Същото е и разпределението по пол – 36 са мъже 
и 3 жени.  
 
Бременност и деца, родени от употребяващи наркотици 

 
Три пъти са се увеличили ражданията в програмите за подддържащо и 

субституиращо лечение през 2010 г. Анализът на данните от годишните им отчети 
показва общо 34 успешни раждания, като техният брой е най-голям в „Държавната 
психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолозъм (ДБЛНА)”, гр. 
София – 21, а останалите 13 са разпределени в 9 програми. 

Общият броят на успешните раждания в тези програми през  2009 г. е 1177, а 
през 2008 г. - 2378. 

 
 
Смъртни случаи свързани с употребата на наркотици и смъртност сред 
употребяващите наркотици 

 
Смъртни случаи от употребата на наркотици (предозиране/отравяния) 

 
Статистическата дейност в областта на здравеопазването се регламентира от 

разпоредбите на Закона за статистиката, Закона за здравето, Националната 
статистическа програма и Наредба № 10 от 05.07. 2000 г. за медико- статистическа 
информация и информация за извършваната медицинска дейност от лечебните 
заведения на Министъра на здравеопазването. 

Законовата регламентация на Общността по отношение на статистиката на 
здравеопазването се съдържа в Регламент 1338/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета относно статистиката на Общността за общественото здраве и здравето 
и безопасността на работното място, приет на 16 декември 2008 г. и публикуван в 
Официалния вестник на ЕС на 31.12.2008 година. 

Задълженията на страните-членки в областта на статистика на умиранията по 
причини са регламентирани от Регламент (ЕС) № 328/2011 на Комисията от 5 април 
2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 по отношение на 
статистическите данни за причините за смъртни случаи. За България изпълнението 
на този нормативeн документ е в съответствие с Решение на Комисията от 5 април 
2011 година за предоставяне на дерогации на определени държави-членки във 
връзка с предаването на статистически данни съгласно Регламент (ЕО) № 
1338/2008. За България отлагателния период е до 31.12.2012 г. и касае 
предоставянето на данни за умиранията по причини при използването на 4- значния 
код на причините съгласно МКБ – Х ревизия. 

Статистическото изследване на умиранията по причини се основава на 
медицинските свидетелства за смърт, които се попълват от лекаря, установил 
смъртта. От началото на 2005г. в България се прилага Десета ревизия на 
Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, 
свързани със здравето на Световната здравна организация. 

 
 
 

                                                 
77

 Данните са от осем програми 
78

 Данните са от шест програми 
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Съставяне на Съобщение за смърт 

 
Съгласно Закона за гражданската регистрация, актовете по гражданско 

състояние са официални писмени документи. От тях отношение към умиранията по 
причини имат съобщението за смърт, актът за смърт и актът за раждане. 

Медицинското лице констатирало смъртта съставя съобщението, като попълва 
частта му “медицинско свидетелство за смърт”. В медицинското свидетелство 
лекарят, вписва непосредствената причина за смъртта, предхождащите и 
придружаващите състояния или болести и основната (началната) причина за 
смъртта. От прецизното и точно вписване на причините за смъртта в много голяма 
степен зависи качеството и достоверността на информацията за смъртността по 
причини. 
 

Кодиране на причината за смъртта 

 
Кодирането на причините за смъртта се извършва в съответствие с 

Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, 
свързани със здравето, 10-та ревизия. Въвеждането на Десета ревизия на МКБ е в 
съотвтствие с Наредба № 42 от 8 декември 2004 г. на Министъра на 
здравеопазването. 

Когато в свидетелството за смърт е посочена само една причина за смърт, то 
кодирането е относително лесно и безпроблемно. В повечето случаи обаче за 
смъртта допринасят две или повече болестни състояния. В съответствие с 
изискванията на Световната здравна организация и указанията за съставяне на 
статистически таблици за умиранията по причини се кодира така наречената 
първоначална причина за смъртта. Тя се дефинира като “болестта или травмата, 
която слага началото на веригата от болестни събития, довели пряко до смъртта, 
или обстоятелствата на злополуката или насилието, които са предизвикали 
смъртоносната травма”. Приема се, че лекарят, попълващ медицинското 
свидетелство за смърт, е поставен в по-благоприятно положение от всеки друг, за 
да реши кое заболяване или болестно състояние е предизвикало непосредствено 
смъртта и за да посочи кои предшестващи състояния, ако е имало такива, са довели 
до това заболяване или до това състояние.  

Министерство на здравеопазването издава указания за кодиране на причините 
за смърт в съответствие с МКБ. Кодирането на причините за смърт се извършва от 
лекари, работещи в Регионалните здравни инспекции и съответно обучени за 
прилагане изискванията на МКБ. За кодиране на причините за смъртта лекарят 
ползва медицинското свидетелство за смъртта. 

При кодирането на причината за смъртта се използва тризначния код на 
причините. Това от своя страна ограничава възможностите за анализ на данните по 
отношение на отравянето с наркотични и психодислептични (халюциногенни) или 
психотропни лекарствени средства.  

Дефиниция  

В съответствие с изискванията на EMCDDA (The DRD-Standard, version 3.0) 
кодовете по МКБ – X, които трябва да се имат предвид по отношение на 
отравянията (случайно, умишлено или с неопределени намерения) се комбинират с 
Т-кодове за характеризиране на вида на веществото. Т- кодовете са част от клас 
ХІХ Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни 
причини. Всички умирания, чийто причини са класифицирани в този клас се 
разпределят и в клас ХХ Външни причини за заболеваемост и смъртност. Тоест 
причината е класифицирана от една страна като медицинска и от друга като външна 
причина в зависимост от естеството (транспортна злополука, травми, отравяния и 
т.н). Кодирането на причината на ниво 4 знак на Т- кодовете (медицинската 
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причина), дава възможност да се конкретизира вида вещество, причина за отравяне 
с наркотично или психодислептично средство (опиум, хероин, метадон и т.н.). Тъй 
като в България се прилага тризначния код на МКБ, Х ревизия определянето на 
това вещество въз основа на информацията, с която разполага НСИ е невъзможно. 
В този смисъл комбинация с Т- кодовете, съгласно изискванията на EMCDDA е 
невъзможно. В съответствие с препоръките на СЗО за разработване на данните за 
умиранията по причини, включването само на един код от двата класа налага 
предпочитането на кода от клас ХХ Външни причини за заболеваемост и смъртност, 
а именно – предпочитат се X и Y кодовете.  

Съгласно The DRD-Standard, version 3.0, когато не е възможна комбинация на Х– 
и Y- кодовете с Т- кодовете алтернативната процедура е да се включат умрелите от 
някои допълнителни причини, включени в клас Външни причини за заболеваемост и 
смъртност. Анализът на данните обаче показва, че оценката за смъртността, 
свързана с употребата на наркотици, ако се имат предвид всички тези причини, е 
значително надценена. Имайки предвид общия брой на умрелите от Отравяне с 
наркотични и психодислептични (халюциногенни) средства (Т40) и Отравяне с 
психотропни лекарствени средства, некласифицирани другаде (Т43), който не се 
различава съществено от броя на умрелите от причини X41, X42, X61, X62, Y11, Y12 
приехме, че така направената оценка няма да се различава съществено от тази, 
която би била ако е възможна комбинацията с Т-кодовете. 

След направените анализи приехме в таблиците, приложени към доклада и 
настоящата разработка за анализиране на смъртността, свързана с наркотици да се 
използват данните за умрелите от следните причини: 

 
 

F11-F12, F14-F16, 
F19 

Психични и поведенчески разстройства 

X41 Случайно отравяне и въздействие  на антиконвулсивни, 
седативни, сънотворни, антипаркинсонови  и 
психотропни средства,  некласифицирани другаде 

X42 Случайно отравяне и въздействие  на наркотици и 
психодислептици  [халюциногени], некласифицирани 
другаде 

X61 Умишлено самоотравяне и въздействие на 
антиконвулсивни, седативни, сънотворни, 
антипаркинсонови  и психотропни средства, 
некласифицирани другаде 

X62 Умишлено самоотравяне и въздействие  на 
наркотици и психодислептици  [халюциногени], 
некласифицирани другаде 

Y11 Отравяне и въздействие на антиконвулсивни, 
седативни, сънотворни, антипаркинсонови и 
психотропни средства, некласифицирани другаде, 
с неопределени намерения 

Y12 Отравяне и въздействие на наркотици и 
психодислептици [халюциногени], 
некласифицирани другаде, с неопределени 
намерения 

 
 

Данните от Центъра по съдебна медицина и деонтология при УМБАЛ 
“Александровска” показват, че спрямо миналата година е установено слабо 
увеличаване на броя на смъртните случаи свързани с употреба на наркотични 
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вещества, като в същото време е намалял делът на починали вследствие отравяне 
с наркотици за сметка на тези, починали от физически и механични увреждания. 
Чувствително увеличаване се установява на смъртните случаи при ПТП съчетано с 
употреба на наркотични вещества. От друга страна се установява значително 
намаляване на броя на починалите лица, употребяващи наркотици, в резултат от 
заболявания, непряко свързани с употребата на наркотици като СПИН, хетатити, 
пневмонии и други. 

 
През 2010 год. в КСМД – УМБАЛ”Александровска” – ЕАД са аутопсирани общо 

1078 смъртни случая на територията на София-град и София област. В резултат на 
аутопсиите е установено, че броят на починалите от или под въздействие на 
наркотични вещества от общия брой изследвани е 54.   

От всички починали в резултат на употреба и злоупотреба с наркотични 
вещества 51 са мъже, а 3 са жени. Най-голям е делът на починалите (22 случая) на 
възраст от 26 до 30 год. (виж Фигура 6-3). Средната възраст на починалите от или 
под въздействие на наркотични вещества е 28,5 год., като най-младият е на възраст 
19 год., а най-възрастният е на 42 год. 50% от смъртните случаи са на хора под 28 – 
годишна възраст. Средната възраст на починалите мъже е малко по-ниска от тази 
при починалите жени. 

 
Фигура 6-3 

 
ПОЧИНАЛИ ОТ ИЛИ ПРИ УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ПРЕЗ 2010 Г. 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ ПО ВЪЗРАСТОВИ 
ГРУПИ 

 
 

1,85%

7,41%

22,22%

40,74%

25,93%

1,85%

над 40 год.

36 - 40 год.

31 - 35 год.

26 - 30 год.

21 - 25 год.

до 20 год.

възрастови групи

 
Източник: УМБАЛ “Александровска”, Център по съдебна медицина и деонтология 

 
От всички смъртни случаи, свързани с употреба на наркотици на територията на 

София-град и София – област за 2010 год., 35 случая са причинени от отравяне с 
наркотични вещества. Възрастовата структура на тези смъртни случаи може да се 
види на Фигура 6-4. 
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Фигура 6-4 
 

ПОЧИНАЛИ ОТ ОТРАВЯНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ 
ВЕЩЕСТВА ПРЕЗ 2010 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ 

ОБЛАСТ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

2,86%

25,71%

42,86%

28,57%

над 40 год.

31 - 35 год.

26 - 30 год.

21 - 25 год.

възрастови групи

 
Източник: УМБАЛ “Александровска”, Център по съдебна медицина и деонтология 

 
Разпределението на смъртните случаи вследствие отравяне с наркотични 

вещества по възрастови групи през 2010 г. запазва същата тенденция в 
сравнение с предходната година. Най-голям е делът на починалите на възраст от 
26 до 30 години, следвани от групата на 21 – 25 годишните. С увеличаване на 
възрастта над 35 год. смъртните случаи причинени от отравяния с наркотични 
вещества рязко намаляват.  

От общо 3 смъртни случаи на жени, свързани с употреба на наркотици, две са 
починалите вследствие отравяне с наркотични вещества, докато при мъжете от 
общо 51 смъртни случая свързани с употреба на наркотици, 33 са в резултат от 
отравяне с наркотични вещества.  

Средната възраст на починалите от отравяния с наркотични вещества е 28,2 
години, като минималната възраст при тези случаи е на лице на 21 год., а 
максималната възраст е 42 години. Половината от смъртните случаи са на лица под 
28 години. 

Смъртните случаи, резултат от отравяния с наркотични вещества, 
представляват 68,7% от всички смъртни случаи свързани с употреба на 
наркотични вещества на територията на София-град и София-област през 2010 
год. Отравянията са предизвикани предимно от злоупотреба с хероин –около 88,6% 
при самостоятелна употреба и около 8,6% при употреба в комбинация с алкохол. 
Само един смъртен случай е установен в резултат от отравяне с други упойващи 
вещества (виж Фигура 6-5). 
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Фигура 6-5 
 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОЧИНАЛИТЕ ОТ ОТРАВЯНЕ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 
ПРЕЗ 2010 ГОД. НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ ПО 

ПРИЧИНИ ЗА СМЪРТТА. 

 

отравяне с други упойващи
в-ва

хероин + алкохол

отравяне с хероин

100,0%80,0%60,0%40,0%20,0%0,0%

2,86%

8,57%

88,57%

 
 

Източник: УМБАЛ “Александровска”, Център по съдебна медицина и деонтология 

 
Най-често в организма, урината и кръвта на починалите са открити 

количества от морфин и 6МАМ (виж Таблица 6-9). Най-голям е делът на 
починалите, при които е открит морфин в организма и урината, като при голяма част 
от случаите заедно с морфина се открива и алкохол. 

 
Таблица 6-9 

 
ДЯЛ НА ПОЧИНАЛИТЕ ОТ ИЛИ ПРИ УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА, 

ПРИ КОИТО СА ОТКРИТИ ПОСОЧЕНИТЕ ВЕЩЕСТВА В УРИНАТА И КРЪВТА 
 

 
Вид на 
веществото 

Дял на случаите (в %), в които веществото е открито в: 

урината кръвта 
1-ви пътища 2-ри пътища 

Морфин 22,86% 20,00% 37,14% 37,14% 

Кокаин 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Метадон 5,71% 0,00% 2,86% 2,86% 

Амфетамин 0,00% 0,00% 2,86% 2,86% 

6 МАМ 25,71% 20,00% 11,43% 11,43% 

Диазепам 5,71% 5,71% 8,57% 8,57% 

Алкохол 8,57% 20,00% 0,00% 0,00% 

Кодеин 2,86% 2,86% 0,00% 0,00% 

други 8,57% 5,71% 2,86% 2,86% 
 

Източник: УМБАЛ “Александровска”, Център по съдебна медицина и деонтология 

 
 

Средните стойности на откритото количество морфин в кръвта и урината на 
починалите от отравяния с наркотични вещества по възрастови групи са 
представени на Фигура 6-6.  
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Фигура 6-6 
 

СРЕДНИ СТОЙНОСТИ С 95% ИНТЕРВАЛ НА ДОВЕРИТЕЛНОСТ НА ОТКРИТОТО 
КОЛИЧЕСТВО МОРФИН В КРЪВТА И УРИНАТА НА ПОЧИНАЛИТЕ ОТ 
ОТРАВЯНИЯ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

 

над 40 год.31 - 35 год.26 - 30 год.21 - 25 год.
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Източник: УМБАЛ “Александровска”, Център по съдебна медицина и деонтология 

 
Най-висока средна стойност на съдържание на морфин в урината (0,2 мг%) се 

открива при смъртните случаи в 31 – 35 г. възрастова група, докато най-висока 
стойност в кръвта се открива при починалите на възраст над 40 год. Най-често 
срещаното количество морфин в урината при починалите на възраст 21-25 г и над 
40 год. е 0,035 мг%, докато при починалите на възраст 26-40 год. най-често 
срещаното количество е малко по-ниско – 0,03мг%. Откритите количества от 
морфин в кръвта на починалите са значително по-малки. Изключение правят само 
случаите на починали над 41 годишна възраст, където най-често срещаното 
количество морфин в кръвта е над 0,05 мг%. 

По отношение съдържанието на 6МАМ в урината и кръвта на починалите 
вследствие отравяне с наркотични вещества, най-висока средна стойност в урината 
се наблюдава при починалите на възраст 21-25 год., докато най-висока средна 
стойност в кръвта е установена при починалите над 40 фодишна възраст (виж 
Фигура 6-7).  
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Фигура 6-7 
  

СРЕДНИ СТОЙНОСТИ НА ОТКРИТОТО КОЛИЧЕСТВО 6МАМ В КРЪВТА И 
УРИНАТА НА ПОЧИНАЛИТЕ ОТ ОТРАВЯНИЯ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ПО 

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 
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Източник: УМБАЛ “Александровска”, Център по съдебна медицина и деонтология 

 
Веществото 6МАМ се открива често и в 1-вите и 2-рите пътища на починалите от 

отравяне с наркотични вещества. Обикновено то е съчетано с наличие на други 
наркотични вещества – морфин, метадон, както и други упойващи вещества. 

При всеки 5-ти починал от отравяне с наркотични вещества е открито 
съдържание на алкохол в кръвта, докато при значително по-малка част от 
починалите е установено алкохолно съдържание в урината (виж Фигура 6-8). В 
същото време обаче, средните стойности на алкохолно съдържание в кръвта са по-
ниски от тези в урината за всички възрастови групи. но средното съдържание (виж 
Фигура 6-9). Най-често срещаното количество алкохол в кръвта е под 1,0 мг%, 
докато в урината това количество е над 1,5 мг%. 

 
Фигура 6-9 

 
СРЕДНИ СТОЙНОСТИ НА ОТКРИТОТО КОЛИЧЕСТВО АЛКОХОЛ В КРЪВТА И 
УРИНАТА НА ПОЧИНАЛИТЕ ОТ ОТРАВЯНИЯ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ПО 

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 
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Смъртните случаи вследствие отравяния с наркотични вещества през 2010 г., 
както и през 2009 г., са предимно на лица на възраст от 21 до 35 години. При 
отравянията с хероин най-голям е делът на смъртните случаи във възрастовата 
група от 26 до 30 год. В тази група попадат почти половината от смъртните случаи. 
Прави впечатление, че при лицата под 26 години и над 40 години смъртните случаи 
са само вследствие на отравяне с хероин. Най-голям дял от отравяния вследствие 
употреба на комбинация от хероин с алкохол е установен за лица на възраст от 31 
до 35 години. Отравяне с други упойващи вещества е установено само при един 
случай, където лицето е от същата възрастова група.  

 
Таблица 6-10 

 
СМЪРТНИ СЛУЧАИ ВСЛЕДСТВИЕ ОТРАВЯНЕ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В 
СОФИЯ И СОФИЯ-ОБЛАСТ ПРЕЗ 2010 Г. СПОРЕД ПРИЧИНАТА ЗА СМЪРТ И 

ВЪЗРАСТТА 
 

 
Причина за смъртта 

 

 
Възрастови групи 

21 - 25 год. 26 - 30 год. 31 - 35 год. над 40 год. 

отравяне с хероин 32,3% 45,2% 19,4% 3,2% 

отравяне с 
хероин+алкохол 

 33,3% 66,7%  

отравяне с други 
упойващи вещества 

  100,0%  

Общо 28,6% 42,9% 25,7% 2,9% 

 
Източник: УМБАЛ “Александровска”, Център по съдебна медицина и деонтология 

 
 

Важно е да се отбежи, че сред лицата на възраст до 20 год. не са регистрирани 
отравяния с наркотични вещества както през 2009 г., така и през 2010 година. Във 
възрастовата група от 21 до 25 год. половината от смъртните случаи са вследствие 
отравяния с хероин, а 41,65% - с комбинация на хероин и други наркотици. Във 
възрастовата група от 31 до 40 год. всички смъртни случаи са резултат от отравяне 
с хероин или хероин в комбинация с други наркотици. При лицата от 36 до 40 год. 
най-голям дял са починалите вследствие отравяне с хероин в комбинация с 
алкохол.  

Разпределението на смъртните случаи вследствие отравяне с наркотични 
вещества в София-град и София-област през 2010 г. според обстоятелствата за 
настъпване на смъртта по възрастови групи е представено в Таблица 6-11:  
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Таблица 6-11 
 

СМЪРТНИ СЛУЧАИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ОТРАВЯНЕ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В 
СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ ПРЕЗ 2010 Г. СПОРЕД ОБСТОЯТЕЛСТВА НА 

СМЪРТТА И ВЪЗРАСТТА 
 

 
Обстоятелства на 

смъртта  

 
Възрастови групи 

21 - 25 год. 26 - 30 год. 31 - 35 год. над 40 год. 

при постановка за 

употреба на наркотици 
16,7% 33,3% 50,0%  

в дома си 35,7% 42,9% 21,4%  

в парк / необитаема 

сграда /вход 
30,8% 38,5% 23,1% 7,7% 

на път за болница  100,0%   

на работното място  100,0%   
 

Източник: УМБАЛ “Александровска”, Център по съдебна медицина и деонтология 

 
Половината от смъртните случаи, настъпили при постановка за употреба на 

наркотици са на лица на възраст между 31 и 35 години, а останалите случаи са на 
по-млади хора. Лицата, намерени починали в дома си, във вход на жилищен блок, в 
парка или на необитаемо място, са предимно на възраст до 30 години, като лек 
превес има делът на тези между 26 и 30 години.  От починалите лица на възраст от 
21 до 25 години най-голяма част са намерени в дома си, следвани от дела на тези, 
намерени във вход на жилищен блок, в парка или на необитаемо място, същата 
тенденция се наблюдава и по отношение на смъртните случаи на лицата от 
следващата възрастова група – от 26 до 30 години (виж Фигура 6-10). 

 
Фигура 6-10 

 
СМЪРТНИ СЛУЧАИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ОТРАВЯНЕ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В 
СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ ПРЕЗ 2010 Г. СПОРЕД ОБСТОЯТЕЛСТВА НА 

СМЪРТТА И ВЪЗРАСТТА 
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Източник: УМБАЛ “Александровска”, Център по съдебна медицина и деонтология 
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Смъртните случаи на лицата, намерени у дома си, във вход на жилищен блок, в 

парка или на необитаемо място, са вследствие отравяне с хероин или на 
комбинация на хероин с алкохол (виж Таблица 6-12).  

Таблица 6-12  
 

СМЪРТНИ СЛУЧАИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ОТРАВЯНЕ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В 
СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ ПРЕЗ 2010 Г. СПОРЕД ОБСТОЯТЕЛСТВА НА 

СМЪРТТА И ПРИЧИНАТА ЗА СМЪРТ 
 

 
Обстоятелства на 

смъртта  

 
Възрастови групи 

отравяне с 
хероин 

хероин + 
алкохол 

отравяне с други 
упойващи в-ва 

 

при постановка за употреба 

на наркотици 
16,1%  100,0% 

в дома си 41,9% 33,3%  

в парк / необитаема сграда 

/вход 
35,5% 66,7%  

на път за болница 3,2%   

на работното място 3,2%   

 
Източник: УМБАЛ “Александровска”, Център по съдебна медицина и деонтология 

 
 

По данни на ЦСМП София-град през 2010 г. на територията на неговите 
поделения са регистрирани 15 случая с летален изход79. За съжаление не 
разполагаме с повече данни за причините за настъпилата смърт, както и с данни за 
починалите лица. 

 
 
Смъртност и смъртни случаи сред употребяващите наркотици 
 

Умирания по причини през 2010 година 
 

Общия брой на умрелите от причини, свързани с употребата на наркотични 
вещества през 2010 г. е 41 или 0,54 на 100 000 от населението. В сравнение с 
предходната година коефициентът на смъртност остава почти без изменение (виж 
Фигура 6-11).  

Съотношението умрели мъже/ жени през целия период от 1999 до 2010 г. е в 
полза на мъжете. През 2010 г. починалите мъже вследствие на употреба на 
наркотици са 34 или 82,9 %. Умрелите жени от тези причини са 7 или 17,1%. 
Коефициентите на смъртност са съответно 0,93 на 100 000 мъже и 0,18 на 100 000 
жени. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
79

 Източник на информация: Годишен отчет на ЦСМП София-град 
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Фигура 6-11 
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Източник: Национален статистически институт 

 
През 2010 година се запазва очерталата се в последните години тенденция най-

много случаи на умрели вследствие на употребата на наркотици да има във 
възрастовата група 25 – 29 години (виж Фигура 6-12). Броят на починалите от тази 
възрастова група, в съответствие с прилаганата дефиниция, през наблюдаваната 
година е 17 души. От всички починали вследствие на употреба на наркотици 80.5% 
са на възраст от 20 до 39 годишна възраст.  

 
Фигура  6-12 

 
Източник: Национален статистически институт 
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Средната възраст на умрелите лица, вследствие на употребата на наркотици 
през 2010 г. е 37,7 г., като се увеличава в сравнение с 2009 година. По-ниска е тя за 
мъжете – 35,4 г., докато при жените е значително по- висока - 49,0 години. 
Анализирайки данните обаче трябва да се има предвид малкия брой случаи, 
особено по отношение на починалите жени. 

Значителна е разликата ако анализираме показателя медианна възраст80 на 
починалите лица. През 2010 г. тя е 27 години т.е. половината от починалите лица от 
причини, свързани с употребата на наркотици, са на възраст до 27 години. 
Медианната възраст за  мъжете е 26 години. 

И през 2010 г. не настъпват съществени изменения в структурата на умиранията 
по причини. Няма случай на починал вследствие на причина, класифицирана в клас 
V на МКБ-10 Психични и поведенчески разстройства. Всички случаи на умирания се 
дължат на Външни причини за заболеваемост и смъртност.  

Най-голям е относителният дял на лицата починали вследствие на Случайно 
отравяне и въздействие на наркотици и психодислептици [халюциногени], 
некласифицирани другаде (Х42). Половината от всички умирания през 2010 г. 
вследствие на употребата на наркотици (49%) се дължат на тази причина, като 
всички случаи са на починали мъже.  

На второ място в структурата на умиранията е Умишлено самоотравяне и 
въздействие на антиконвулсивни, седативни, сънотворни, антипаркинсонови и 
психотропни средства, некласифицирани другаде (Х61). Тази причина е записана и 
кодирана като първоначална причина за смъртта в 20% от случаите на умирания, 
вследствие на употребата на наркотици. 

Като Случайно отравяне и въздействие на антиконвулсивни, седативни, 
сънотворни, антипаркинсонови и психотропни средства, некласифицирани другаде 
(Х41) е дефинирана причината за смърт на 17% от всички починали лица 
вследствие на употребата на наркотици. 

Отравяне и въздействие на наркотици и психодислептици [халюциногени], 
некласифицирани другаде, с неопределени намерения (Y12) е причина за смъртта 
на 12% от всички случаи на умирания вследствие на употребата на наркотици (виж 
Фигура 6-13). 

 
Фигура  6-13 

17%

49%

20%

2% 12%

Структура на умиранията по причини, свързани с 
употребата на наркотици, през 2010 година

X41

X42 

X61 

X62 
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Източник: Национален статистически институт 
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 Медиана (медианната стойност) е онова значение на признака, което се намира в средата на 
ранжирания ред от значения. 
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В зависимост от мястото на смъртта умиранията, вследствие употребата на 

наркотици се разпределят както следва: 
o у дома – 34,1 % 
o в здравно заведение – 22,0 % 
o другаде – 43,9 %. 

 
 
Специфични причини за смъртност, индиректно свързани с употребата на 
наркотици 

 
От установените смъртни случаи свързани с употреба на наркотици на 

теритирията на София-град и София-област за 2010 год. 1681 са тези, които са 
настъпили вследствие на специфични причини, а не на пряко отравяне с 
наркотични вещества. Те представляват 30% от всички смъртни случаи, свързани с 
употребата на наркотици. Всред тези случаи няма починали в резултат от ХИФ и 
хепатит.  

Средната възраст на починалите от или под въздействие на наркотични 
вещества е 29,3 год., като най-младият е на възраст 19 год., а най-възрастният е на 
40 год. Половината от смъртните случаи са на хора под 28 – годишна възраст. 
Възрастовата структура на починалите при употреба на наркотици вследствие на 
специфични причини е представена на Фигура 6-14. 
 

Фигура 6-14 
 

 ПОЧИНАЛИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ ПРИЧИНИ ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБА НА 
НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ПРЕЗ 2010 ГОД. НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ-ГРАД 

И СОФИЯ ОБЛАСТ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 
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възрастови групи

 
 

Източник: МБАЛ “Александровска”, Център по съдебна медицина и деонтология 
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 Данните са предоставени от МБАЛ “Александровска”, Център по съдебна медицина и деонтология 
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Най-голяма е групата починали на възраст между 26 и 30 години, а най-малък е 
делът на починалите под 20 годишна възраст. 75% от смъртните случаи свързани с 
употреба на наркотични вещества, но не в резултат от отравяния с такива, са 
причиниени при ПТП, от тежки физически травми и аспирация на стомашно 
съдържимо (виж Фигура 6-15). Прави впечатление, че по-голямата част от 
смъртните случаи не са настъпили в резултат от заболяване, а са вследствие на 
външни причини – мозъчно-черепни травми, прободно-нарезни наранявания, токов 
удар, аспирация на стомашно съдържимо, механична асфикция. Смъртните случаи 
по здравословни причини съставляват само 12,5% от всички случаи в резултат от 
специфични причини. 

 
Фигура 6-15  

 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОЧИНАЛИТЕ ОТ СПЕЦИФИЧНИ ПРИЧИНИ ПРИ 

УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ПРЕЗ 2010 ГОД. НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ ПО ПРИЧИНИ ЗА СМЪРТТА 

 

 

 
Източник: МБАЛ “Александровска”, Център по съдебна медицина и деонтология 

 
 

Средната възраст на починалите по различни причини е представена на Фигура 
6-16. Както може да се види най-висока средна възраст, 36 години, имат починалите 
от сърдечен удар, докато най-ниска е средната възраст на починалите от механична 
асфикция – 21 години. 
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Фигура 6-16 
 

СРЕДНА ВЪЗРАСТ НА ПОЧИНАЛИТЕ ОТ СПЕЦИФИЧНИ ПРИЧИНИ ПРИ 
УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ПРЕЗ 2010 ГОД. НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ 
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Източник: МБАЛ “Александровска”, Център по съдебна медицина и деонтология 
 
 

Тъй като само една жена е починала в резултат от специфични причини при 
употребата на наркотици, разпределение на случаите по пол не е представено. 
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7. Отговори на здравните взаимовръзки и последици 
 

 
 

Превенция на спешните случаи свързани с наркотици и намаляване на 
смъртността свързана с употреба на наркотици 
 

В периода ануари-ноември 2010 г. Фондация “Инициатива за здраве” провежда 
кампания, посветена на здравното образование сред популацията на 
употребяващите наркотични вещества лица в софийския затвор. Проведената 
кампания включва следните теми: 

- Наркотични вещества. Безопасно инжектиране. 
- ХИВ/СПИН 
- Хепатити, Туберкулоза 
- Инфекции, предавани по полов път 
- Възможности за “drug-free” лечение  
- Възможности за субституиращо лечение  
- Превенция на свръхдоза 

 
През посочения период са проведени 40 обучителни сесии на 5 групи 

затворници (всяка група минава общо по 8 обучителни сесии). Обучени са общо 75 
човека (по 15 във всяка група). Обучението е съпроводено с предоставянето на 
информационни материали, раздаване на презервативи и хигиенни материали. 
 
 

Превенция и лечение на инфекциозни заболявания, свързани с 
употребата на наркотици 
 
Превенция 
 

Превенцията на инфекциозните заболявания, свързани с употребата на 
наркотици е съставна част и в двата основни документа, приети от Министерския 
съвет на Република България – Националната програма по превенция и контрол на 
ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008-2015 година и 
Националната стратегия за борба с наркоманиите (2009 – 2013). От 2007г  действа и 
програма за превенция и контрол на туберкулоза  съ-финансирана от Глобалния 
фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. 
 

Всички организации, работещи на терен, представят проектите си пред 
медицинския съвет на НЦН (съгласно Наредба № 30 от 20.12.2000 г. на министъра 
на здравеопазването). През 2010година е изготвена нова наредба регламентираща 
дейностите в областта на намаляване на вредите в България, наредбата е 
публикувана в ДВ през 2011г.  

 
През 2010 г. единадесет нестопански организации развиваха дейност по 

превенция на HIV/СПИН, Хепатит В и С сред инжектиращи наркотици и са получили 
положително становище от НЦН за извършване на тези дейности, а именно 
Програмите за работа на терен, обмен на игли и спринцовки и тестуване за кръвно и 
полово-преносими инфекции се осъществяват от неправителствени организации, в 
рамките на Компонент 4 “Поддържане на ниско ниво на разпространение на ХИВ 
сред интравенозните наркомани /ИВН/” на Програмата на Министерство на 



 

 85 

здравеопазването “Превенция и контрол на ХИВ, малария и туберкулоза”, 
финансирана от Глобалния Фонд, както следва: 

 
 Фондация “Инициатива за здраве” -  София 
 Фондация “Панацея”- Пловдив 
 Фондация “Доза обич” – Бургас 
 БЧК - Кюстендил 
 БЧК - Русе  
 Фондация “За по-добро психично здраве” - Варна 
 Фондация “П.У.Л.С.” - Перник 
 Фондация “Адаптация” – Благоевград 
 Фонд за превенция на престъпността – Инициатива и гражданска отговорност 

(ИГА) - Пазарджик 
 Фондация Социални и здравни алтернативи Фондация Социални и здравни 

алтернативи - Плевен 
Програмите осъществяват обмен на игри и спринцовки, презервативи и 

лубриканти както и снабдяват ИУН с информационни материали насочват и 
мотивират за лечение и др. 

През 2010 г. програмите са предоставяли услуги в 17 населени места с 98 
терена за работа. Индивидуалните клиенти, до които е достигнато са 8057, от които 
1899 нови индивидуални клиенти. Контактите с нуждаещи се зависими са 80106. 
През 2010 година са раздадени 676 898 спринцовки и игли.  

Извън  „Националната програма по превенция и контрол на ХИВ и сексуално 
предавани инфекции в Република България” дейности по намаляване на вредите от 
употребата на наркотици осъществява католическата организация КАРИТАС. 

В страната функционират пет нископрагови центрове за интравенозни 
наркомани. Мобилните медицински кабинети се поддържат от 6 неправителствени 
организации по Компонент 4 и един от КАРИТАС в  София. 
 
Консултиране и тестуване 
 

Тестуването за HIV в България е безплатно доброволно и обвързано с 
информирано съгласие на лицето. Лабораторията при НЦН е единствената 
създадена да обслужва лица, употребяващи наркотици. На УИН се осигурява пред и 
след тестово консултиране. Тестовете за тези изследвания се осигуряват от МЗ 
по„Националната програма по превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани 
инфекции в Република България”. През 2010 г около 3000 УИН от 10 града на 
страната са тестувани по Националната програма по превенция и контрол на ХИВ и 
сексуално предавани инфекции в Република България и 1250 в София от 
лабораторията на НЦН. Осигурените здравно зависими могат да се тестуват и чрез 
системата на здравното осигуряване в диагностични центрове и лаборатории. 

 
През 2011 г. продължават да функционират 19 кабинета за анонимно и 

безплатно консултиране и тестуване за HIV/СПИН в големите градове в страната. 
 

Лечение 
 

Всички лица, които са инфектирани с HIV, както и болните от СПИН, се 
изследват и лекуват безплатно в специализирано отделение на Инфекциозна 
болница София, както и в инфекциозните отделения за лечение на СПИН в още 
четири специализирани отделения в различни големи градове.  Антиретровирусното 
лечение е осигурено за всички инфектирани, които се нуждаят. В петте сектора за 
лечение на ХИВ/СПИН понастоящем се проследяват  620 души, като 400 от тях 
получават безплатна трикомпонентна антиретровирусна терапия.  През 2011 година 
МЗ е доставило на секторите за лечение на СПИН общо 20 различни 
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антиретровирусни медикамента на обща стойност 7 874 068 лева.  На 
инфектираните зависими от опиати се осигурява безплатно и незабавно включване 
в програмата за поддържащо метадоново лечение при ДПБЛНА - София и общински 
програми в София, Пловдив и Варна. Към януари 2011 в поддържащо лечение са 
включени 92 лица носители на вируса на ХИВ. 

Лечението на инфектираните с Хепатит С зависими от опиати се финансира от 
НЗОК. Според изискванията на НЗОК лицата зависими от наркотици могат да бъдат 
включени в програма за лечение с интерферон само ако не са употребявали 
наркотици в продължение на 12 месеца. Не се включват на лечение осигурени 
здравно лица, които са на субституиращо поддържащо лечение с метадон. Тази 
контраиндикация  продължава да ограничават възможностите за лечение на 
зависимите. Решението за започване на противовирусно лечение се взема само в 
специализирани клиники или отделения по гастроентерология, които са одобрени 
от НЗОК (Национална Здравноосигурителна Каса). В тези клиники или отделения 
има одобрена от НЗОК комисия. Само тази комисия може да издаде експертно 
становище за започване на противовирусно лечение. Протокол за разрешение на 
това лечение се издава от същата комосия или друг гастроентеролог,имащ договор 
с НЗОК. 

Противовирусното лечение може да се започне след обсъждане с пациента на 
алтернативите, нежеланите реакции на лекарствата, ползата и риска от терапия. 
Терапията може да започне само след получаването на неговото писмено съгласие. 

Важно условие за кандидатстване са редовно плащани здравноосигурителни 
вноски. Лечението на одобрените от НЗОК става в гастроентерологични клиники на 
различни болници в София и данните, с които разполагаме са непотвърдени. 
Лечението на болни в хронична форма на Хепатит В е достъпно само за здравно 
осигурените зависими. 

Лечението на Сифилис е регламентирано, извършва се в Центрове за Кожно-
венерични заболявания на областните градове на България и е безплатно. 
 
 

Отговори на други здравни последици сред употребяващите наркотици 
 
Психиатрична и соматична коморбидност 
 

Част от пациентите, участващи в субституиращи и поддържащи програми имат 
съпътстващи психиатрични и/или соматични заболявания, които са предизвикани 
или от употребата на наркотични вещества или са независимми от нея. Ето защо 
оценката на психичния и соматичен статус на постъпващите в програмите е 
неразривна част от процеса на включване в подобен вид лечение. Проверката за 
суицидни мисли също е задължителна.  

Ако проявените симптоми на конкретно заболяване са предизвикани от 
консумацията на наркотични вещества, обикновено не се изисква текущо лечение 
след преустановяване на употребата. Възможно е при оценката някои от 
пациентите да се нуждаят от фокусирана, краткосрочна фармакотерапия, 
психотерапия или и двете. Много пациенти обаче, може да имат едновременно 
проявени ендогенни психиатрични разстройства, изискващи дългосрочно лечение. 

Много често след включване на зависимите на лечение се проявяват и 
пренебрегнати до този момент соматични заболявания, в това число и Хепатити 
(предимно Хепатит C). Може да се наложи хоспитализация или продължително 
лечение. Голяма част от пациентите имат и стоматологични проблеми. 
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В съгласие с предложените в България насоки за добра клинична практика в 
субституиращото лечение, в случаи на установена психиатрична и/или соматична 
коморбидност се прилагат следните процедури 82: 

 Насочване на пациентите към личен лекар, кабинети за спешна и 
неотложна помощ или за болнично лечение 

 Тестване или изпращане за изследване за кръво- и полово-преносими 
инфекции 

 Идентифициране на острите психични разстройства, които може да се 
нуждаят от незабавна интервенция 

 Идентифициране на хроничните психични разстройства, насочване и 
осигуряване на необходимата терапия. 
 

В годишните отчети на субституиращите и поддържащи програми за 2010 г. е 
посочено сътрудничество с различни клиники във връзка със соматични 
заболявания на пациенти, както и клинични лаборатории и други лечебни 
заведения. Броят на лекуваните пациенти във връзка с различни съпътстващи 
заболявания е 69 83. Общо, насочените пациенти към други служби, институции и 
специалисти за различни проблеми са 572 84. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
82

 Източник: “Насоки за добра клинична практика в субституиращото лечение”, Национален център по 
наркомании, София 2008 
83

 Конкретните данни са само от една програма 
84

 Данните са от 20 програми. 
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8. Социални взаимовръзки и социална реинтеграция 
 

 
 

Социална реинтеграция 
 

Държавата води усилена политика за подпомагане на социално уязвими групи, 
като на територията на страната са разкрити следните социални услуги:  

 Центрове за обществена подкрепа,   

 Дневни центрове за работа с деца на улицата,  

 Центрове за социална рехабилитация и интеграция.  
 
Освен това в Агенцията за социално подпомагане (АСП) се води регистър, в 

който са вписани 9 неправителствени организации, които могат да предоставят 
социални услуги за наркозависими лица. Съгласно чл. 47 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане до 31 май всяка година 
регистрираните лица представят в Агенцията за социално подпомагане отчет за 
дейността си, свързана с предоставяне на социални услуги. Пограми, който работят 
конкретно по проблема за социалната реитеграция на наркозависими и 
регистрирани през 2010 са: 85 

o „Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и 
алкохолизъм” – гр. София - предоставя социалните услуги „Център за социална 
рехабилитация и интеграция за лица с наркотична и алкохолна зависимост” и „Клуб 
на лица с наркотична и алкохолна зависимост и техните семейства” в София, като 
за 2010 г. са обслужени общо 115 лица. 

o Областен диспансер за психични заболявания със стационар д-р. П. 
Станчев” ЕООД – гр. Добрич - предоставя социална услуга „Център за социална 
рехабилитация и интеграция за възрастни хора с алкохолна и наркоманна 
зависимост”. Диспансерът работи по програма „Личностово израстване и социална 
интеграция на зависими лица” и са обслужени 20 лица. 

o Сдружение „Майки срещу дрогата” – гр. Пловдив -. предоставя 
социална услуга “Обществен информационен център за лица над 18 години”. 
Сдружението има спечелен проект “Рестарт” по Оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси”, схема “Социални услуги за социално включване”. Целевата 
група са наркозависими лица и техните семейства, и лишени от свобода 
наркозависими. Очаква се по проекта да бъдат обслужени 100 лица. 
 

Могат да бъдат добавени и функциониращите 10 програми за психо-социална 
рехабилитация, разкрити в следните градове – София и област, Варна, Пловдив, 
Русе, Добрич, Враца. Тези пограми са разкрити към лечебни заведения и НПО с 
нестопанска цел и в обществена полза и въпреки че не са регистрирани като 
доставчици на социални услуги също работят в посока на реинтеграция на 
наркозависимите в социалната среда от която са излезли  86. 
 

Настаняване 

 
От постъпилата и обработена информация за дейността на вписаните в Регистъра 
на АСП доставчици на социални услуги към момента е отчетена дейността на 
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  Информация от Националния център по наркомании 
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следните неправителствени организации, които предлагат услугата от резидентен 
тип за наркозависими: 87 
 

 Фондация „Бетел – България” предоставя социална услуга „Защитено 
жилище” за лица с наркотична и алкохолна зависимост в с. Владимир, община 
Радомир, с настанени 22 мъже, и в София, кв. Горна Баня – настанени 19 жени. 
Фондацията работи по три програми: „Наркотиците на светло”, „Срещи с родители” и 
„Възстановяване на хора с наркотична и алкохолна зависимост”. 

 Фондация „Мисия Бетезда”, с. Буново, общ. Миркова, обл. София 
за услугата „Защитено жилище за лица с наркотична и алкохолна зависимост”. 

 „Център за социална работа Феникс” ООД – гр. София, за услугите: 
„Защитено жилище за лица с наркотична и алкохолна зависимост” и „Център за 
социална рехабилитация и интеграция за лица с наркотична и алкохолна 
зависимост”. 
 
 

Образование / обучение 

 

През 2010 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-
2013 г.  са финансирани проекти, насочени към подкрепа на наркозависими лица. 
Една част от тях са насочени към дейности свързани с обучение, като една от най-
пририотетните от този раздел е «Националната програма за заетост и 
обучение на хора с трайни увреждания». 88 Безработните лица, преминали 
успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества са една от 
целевите групи на споменатата пограма. Подборът на тези лица за работа по 
програмата се извършва от дирекциите „Бюро по труда” на основата на документи 
за успешно приключен курс на лечение за зависимост към наркотични вещества. 
Със средства от държавния бюджет се финансират трудовото възнаграждение и 
осигуровките на наетите лица за максимален период от 36 месеца. Програмата се 
финансира със средства от държавния бюджет. Пограмата включва следните 
компонети: 

 обучение за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности; 
 обучение за придобиване на професионална квалификация в съответствие с  
 възможностите на лицата и с потребностите на работодателите. 

Целта на тази програмат е да се повиши пригодността за заетост и да се осигури 
заетост на безработни лица с трайни увреждания или на лица, преминали успешно 
курс на лечение за зависимост към наркотични вещества, като предпоставка за 
преодоляване на тяхната социална изолация и пълноценното им интегриране в 
обществото. В съответствие с Националния план за действие по заетостта през 
2011 г. е планирано да се осигури заетост на 1979 лица по програмата.  

 
Заетост 
 
Много редки са случаите на споделяне от страна на безработните за 
съществуващ или съществувал проблем с наркотични вещества. Тази 
информация може да се получи в Дирекция бюро по труда (ДБТ) за съответнта 
община, когато лицата при регистрацията си са придружени от свои близки. 
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Безработни, търсещи работа лица с наркотична зависимост, могат да ползват 
всички услуги по Закона за насърчаване на заетостта, както следва: 89 
 информация за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта 
 посредничество по информиране и наемане на работа 
 психологическо подпомагане 
 професионално ориентиране 
 включване в обучение на възрастни 
 включване в програми и мерки за заетост и обучение 
 стипендия за обучение, средства за транспорт и квартира за времето на 

обучението 
 информация за обявени свободни работни места 

Чрез своята дейност Агенцията по заетостта и териториалните й поделения ще 
продължават да оказват необходимото съдействие на неравнопоставените групи на 
пазара на труда, част от които са и хората успешно преминали курс на лечение за 
зависимост към наркотични вещества. 

Агенцията по заетостта не разполага с информация относно регистрираните в 
дирекциите „Бюро по труда” лица, зависими от наркотици. Такава статистика не се 
води. Основният проблем е свързан с обстоятелството, че тези лица при 
регистрацията си като търсещи работа не се идентифицират като зависими. 
 
По дейности свързани със „Социално включване и насърчаване на социалната 
икономика” към Схема „Социално предприемачество – Популяризиране и 
подкрепа на социални предприятия /пилотна фаза/” е подкрепен проект с 
подобна насоченост. По проекта е създадено социално предприятие – салон за 
красота, генериращо подкрепа за възстановяване на трудови навици, умения за 
самостоятелност и социално включване за хора от уязвими целеви групи, в т.ч. и 
наркозависими. Новосъздаденото предприятие е осигурило нови устойчиви 
работни места за 15 души, представители на целевите групи по проекта. 
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9. Престъпност, свързана с употребата на наркотици, 
превенция на престъпността и места за лишаване от свобода 

 

 
 

В рамките на този раздел ще бъдат разгледани следните основни теми: 

 Престъпност, свързана с наркотици; 

 Превенция на престъпността, свързана с наркотици; 

 Интервенции в наказателната система; 

 Употреба на наркотици и проблемна употреба на наркотици в затворите; 

 Отговори на здравните последици, свързани с употребата на наркотици в 
затворите. 
 

При разглеждането на темата за престъпността, свързана с употребата на 
наркотици в контекста на доклада е обърнато внимание на случаите на криминални 
и некриминални престъпления, свързани с употребата на наркотици (употреба и 
притежание с цел употреба), предлагане на наркотици (за отглеждане, 
производство, трафик и продажба) и други престъпления, свързани с наркотици. 
Включва преглед на данни от Министерство на вътрешните работи, данни от 
Национална следствена служба, данни за дейността на прокуратурата в изпълнение 
на плана за действие относно намаляване на търсенето и предлагането на 
наркотици, данни за делата и съдените лица в съдилищата на Република България, 
данни от Национален статистически институт за престъпленията, свързани с 
наркотици и данни относно противообществени прояви и престъпления, извършени 
от малолетни и непълнолетни лица. 
 

Представянето на темата за употребата на наркотици в затворите се гради на 
рутинна информация директно от администрацията на затворите. 
 
 

Престъпност, свързана с наркотици 
 
Престъпления (арести / криминални доклади за трафик / производство / 
култивиране и др.) 
 
Данни от Министерство на вътрешните работи (МВР) 
 

По данни на областните дирекции на МВР през 2010 г. общо за страната броят 
на задържаните лица с наркотични вещества е 3386, което затвърждава 
тенденцията от 2006 г. за увеличаване на броя на заловените лица (виж Таблица 9-
1). Задържаните български граждани с наркотични вещества са 3362. 90 
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Таблица 9-1 
 

БРОЙ ЛИЦА, ЗАДЪРЖАНИ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА (2006-2010 г.) 

Година 2006 2007 2008 2009 2010 

Общ брой 2524 2699 2847 3159 3386 

Български граждани 2498 2678  2816 3134 3362 

Чуждестранни граждани    26     21 31 25 24 

Източник: Министерство на вътрешните работи 

 
Броят на лицата, разпространяващи наркотици през 2010 г. е 838 (спрямо 850 

през 2009 г.). 81 (или 9.7 %) от разпространяващите са малолетни и непълнолетни. 
387 (45.3 %) разпространяват канабис, 179 (21.4 %) хероин, 33 кокаин (3.9 %) и 203 
синтетични наркотици – екстази, амфетамини, барбитурати (24.2 %).  
 

През 2010 г. са предадени общо 2871 преписки за образуване на 
предварително производство срещу лица, употребяващи и/или 
разпространяващи наркотични вещества. Този брой се е намалил с над 8 % спрямо 
преписките през 2009 г. (3124). Най-много преписки през 2010 г. са предадени от 
СДВР – 1628, след това от Областните дирекции във Варна (162), Благоевград 
(142), Хасково (118) и Стара Загора (105). От общия брой преписки 2453 са срещу 
лица употребяващи и разпространяващи наркотични вещества, а 424 срещу лица 
разпространяващи наркотични вещества. 91 

Пропорцията “употребяващи и разпространяващи/само разпространяващи” през 
2010 г е 5:1, докато в периода 2006-2009 г. тя се движеше в рамките на 4:1 (виж 
Таблица 9-2). 
 

Таблица 9-2 
БРОЙ ПРЕДАДЕНИ ПРЕПИСКИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО (2006-2010 г.) 
(в абс. брой) 

Година 2006 2007 2008 2009 2010 

Срещу лица, употребяващи и 
разпространяващи наркотични 
вещества 

1892 1965 2098 2456 2453 

Срещу лица, разпространяващи  
наркотични вещества 

  505  426  503 668 424 

Общ брой преписки 2397 2391 2601 3124 2871 

Източник: Министерство на вътрешните работи 

 
 
Данни от следствието 
 

По данни на Национална следствена служба и окръжните следствени отдели 
към окръжните прокуратури  за трафик на наркотични вещества и прекурсори по чл. 
354а и чл. 242, ал. 2 и 3  през 2010 г. разследваните предварителни производства са 
общо 71 (виж Таблица 9-3). От тях 38 са приключени, 13 са пренасочени за съд. 
Обвиняеми лица са били 23, всички от тях пълнолетни български граждани. С мярка 
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“Задържане под стража” са подведени 2 лица. През последните 5 години се 
наблюдава тенденция на намаляване на разследваните предварителни 
производства (от 947 през 2006 г. на 102 през 2009 г.), на приключените 
производства и на обвиняемите лица по тях. 
 

Таблица 9-3 
 
СЛЕДСТВЕНИ ДЕЛА И ОБВИНЯЕМИ ЛИЦА В НАЦИОНАЛНА И ОКРЪЖНИ 

СЛЕДСТВЕНИ СЛУЖБИ ЗА ТРАФИК НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И 
ПРЕКУРСОРИ (2007-2010 Г.) 

(в абс. брой) 

 2007 2008 2009 2010 

1. Всичко разследвани предварителни 
производства 

500 171 102 71 

2. Всичко приключени 421 132 66 38 

    в т.ч. за съд  52 19 13 

3. Обвиняеми лица,  206 88 29 23 

    от тях:     

    -  с мярка “Задържане под стража” 7 6 2 6 

    -  чужденци 0 3 0 0 

    -  непълнолетни (само български) граждани 5 3 0 0 

    -  пълнолетни български граждани  201 82 29 23 

Източник: Национална следствена служба 

 
 
Данни от прокуратурата 
 

Престъпленията, свързани с наркотични вещества са престъпленията с най-голям 
обем от общо 8-те престъпления наблюдавани като дела от особен обществен 
интерес и традиционно се разследват приоритетно, бързо, качествено и резултатно. 
92 След значително високия им ръст през 2009 г. спрямо 2008 г. (22.1 %), през 2010 г. 
се наблюдава запазване на обема на наблюдаваните и новообразуваните 
досъдебни производства (ДП) за тези престъпления на нивата им от предходната 
година (виж Таблица 9-4). Въпреки това се наблюдава слабо нарастване на 
решените дела – с 4.2 %; на прокурорските актове, внесените в съда – с 4,0 % и на 
предадените на съд лица с 8.2 % спрямо 2009 г. Най-значимо е нарастването на 
осъдените лица с влязла в сила присъда – с 24.9 %, което е добър знак за 
ефективността на прокурорската дейност през тази и предходните години.  
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Таблица 9-4 
 

ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА ВЪВ ВРЪЗКА С 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ И ПРЕКУРСОРИ (2007-2010 Г.) 

(в абс. брой) 

   2007   2008 2009       2010 

Наблюдавани ДП 4609 4332 5291   5316 

Образувани ДП 3438 2999 3671      3686 

Решени ДП 3066 3126 3827   3689 

Прокурорски актове внесени в съда 1869 1690 2028   2109 

Предадени на съд лица 2142 1926 2227   2409 

Осъдени лица 1463 1576 1816   2108 

Осъдени лица с влязла в сила 
присъда 

1393 1403 
1605   2005 

Оправдани лица 121 70 64       83 

Оправдани лица с влязла в сила 
присъда 

63 19 
23       32 

Източник: Върховна касационна прокуратура 

 
В съда с прокурорски актове са внесени 52,9 % от решените дела, а 83,2 % е 

делът на осъдените лица спрямо предадените на съд (при 72 % през 2008 г.). Делът 
на осъдените лица с влязла в сила присъда спрямо всички лица с влязъл в 
сила съдебен акт за тези престъпления през годината се запазва висок като 
през предходните години – 98,4 %. Правоохранителните органи засилиха усилията 
си към разкриването и доказването на престъпленията, свързани с наркотици, 
извършени от организирани престъпни групи, като същевременно не се пренебрегват 
и разпространителите на наркотици на дребно. Очевидно през годините е натрупан 
нужния опит от органите на МВР, разследващите органи и прокурорите, които 
успешно се справят с разкриването и особено с разследването и доказването на тези 
престъпления. Бързо и резултатно се разследват и престъпленията, свързани с 
контрабанда на наркотици. 93 

 
Териториалното разпределение и движението на тази категория дела по 

апелативни райони през 2010 г. показва, че най-много дела с предмет наркотични 
вещества са наблюдавани в района на Апелативна прокуратурата (АП) София. 
Общият брой новообразувани досъдебните производства за АП София е 2116, при  
2011 за 2009 г. (виж Таблица 9-5). Внесени в съда са 979 (937 за 2009 г.), осъдени са 
748 лица (563 за 2009 г.), а са оправдани 16 лица.  

На следващо място е районът на АП Пловдив. Данните показват, че 
новообразуваните ДП намаляват – от 708 през 2009 г. на 579 през 2010 г. Въпреки 
това увеличение бележат внесените в съда прокурорски актове, които са 501, 
докато през 2009 г. са били 496. С повече от 16 % се увеличава и броят на 
осъдените през годината лица. Оправдани са 6 лица. 

В района на АП Варна през 2010 г. са наблюдавани общо 319 дела, при 334 
досъдебни производства през 2009 г. Внесените в съда дела са 176, при 196 за 2009 
г. Осъдени на първа инстанция са 20 % повече лица, отколкото през 2009 г., като са 
оправдани две лица. 
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Таблица 9-5 
 

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА ВЪВ ВРЪЗКА С 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ И ПРЕКУРСОРИ 

ПО АПЕЛАТИВНИ РАЙОНИ (2010 Г.) 
(в абс. брой) 

Апелативни 
райони 

Новообразувани 
ДП 

Внесени в съда 
прокурорски 

актове 

Осъдени 
лица 

Оправдани 
лица 

АП София 2116 979 748 16 

АП Пловдив 579 501 615 6 

АП Варна 319 176 194 2 

АП В.Търново 360 193 172 5 

АП Бургас 304 252 182 1 

ВоАП 8 8 6 0 

       Източник: Върховна касационна прокуратура 

 

В района на АП В. Търново общо наблюдаваните дела за престъпления, 
свързани с наркотици и прекурсори са 360 (306 за 2009 г.). Внесените прокурорски 
актове са с 13 % по-малко, осъдените лица – 172 (при 161 за 2009 г.). Оправдани са 
3 лица. 

В района на АП Бургас през 2010 г. са наблюдавани общо 304 дела, което почти 
съвпада с броя им през предишната година (303). Силен ръст бележат внесените в 
съда дела (с 50 %), както и броят на осъдените лица (с 48 %). Оправдано са три 
лица. 

Най-нисък е делът (по разбираеми причини, с оглед ограничения кръг на 
субектите на престъпления) на производствата, водени от Военноапелативния 
район: наблюдавани са 8 досъдебни производства, а осъдените лица са 6. 

 
За общоопасни престъпления по чл.354а, 354б и 354в НК - незаконен трафик 

на наркотични вещества и прекурсори (незаконно производство, държане, 
разпространение) са наблюдавани 5135 (5125 и 4194) ДП. Новообразувани за 
периода са 3575 ДП. 

 
Най-голям е броят на наблюдаваните ДП по чл. 354а НК – 4871, от които: 

 за производство/преработка – 7;  

 придобиване, държане, вкл. съхраняване – 98;   

 разпространение – 566;  

 голямо количество – 105;  

 особено голямо количество – 13;  

 на публично място придобиване/държане, с цел разпространение – 25;  

 по поръчка или в изпълнение на ОПГ - 41;  

 придобиване/държане – 3024;  

 маловажен случай – 984. 
 
Приключени са 3767 ДП. Останали на производство при разследващ орган са 

1064 ДП. Решени от прокурорите са общо 3881 ДП. Внесени в съда са 2071 
прокурорски акта срещу 2357 обвиняеми лица, в т.ч. 20 чужди граждани. С 
постановление за спиране са решени 360 ДП. Прекратени са 1303 ДП. 
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Осъдените лица в края на годината са общо 2058, по отношение на 1951 лица 
постановените присъди са влезли в сила. Оправдани са 76 обвиняеми лица, по 
отношение на 30 лица оправдателните присъди са влезли в сила. 
 

За митническа контрабанда - престъпления по чл. 242, ал.2-4 и 9 НК са 
наблюдавани 181 (166 и 138) дела. Новообразуваните са 111, Приключени са 107 
досъдебни производства. Останали на производство в края на периода - 59, Решени 
от прокурорите са 108 ДП. Внесените в съда прокурорски актове са 38, Обвиняеми по 
тях са 52 лица, от които 12 чужди граждани. Спрени са 43 ДП, а прекратени - 24, 

 
Осъдените лица в края на периода са 50, Срещу 54 лица постановените присъди 

са влезли в сила. Оправдани са 2 лица. 
 
От прокуратурата през 2010 г. са иззети като доказателство наркотични 

вещества, прекурсори и растения по общо 3353 досъдебни производства. От 
иззетите наркотични вещества: хероин са 909 кг, кокаин – 12 кг, марихуана – 3343 кг, 
други наркотични вещества – 188 кг и 9831 броя. 
 

Иззетите прекурсори са 8314 кг и 4 броя, а растенията са 225 кг и 7263 броя. 
Общото количество изразходвано за експертизи е  27 кг и 32 броя. Общото 
количество предадено на съхранение в Агенция “Митници” е 2772 кг и 2207 броя. 94 
 
 
Данни за делата и съдените лица в съдилищата на Република България 
 

По информация от Висшия съдебен съвет във всички съдилища в страната 
делата се водят и лицата се осъждат по съответните текстове от Наказателния 
кодекс (НК) – чл. 242 и чл. 354а до 354 в. Това са текстовете с престъпен трафик на 
наркотици (чл. 242), както и с придобиване, производство, преработка, съхраняване, 
разпространение на наркотични вещества или техни аналози, склоняване или 
подпомагане другиго към употреба на наркотични вещества или техни аналози (чл. 
354а-354в). 
 

Информацията за дейността от първоинстанционните съдилища в страната 
показва, че през 2010 г. окръжните, районните и военните съдилища са имали за 
разглеждане общо 2006 дела, свързани с наркотици. (виж Таблица 9-6) От тях 483 
са завършили с присъда, като общият брой осъдени лица е 1686. Прекратени са 
общо 1154 дела, а 159 са обжалвани. Най-често е било налагано наказание 
лишаване от свобода до 3 години. Общо лишените от свобода по този вид 
наказание лица са 1163, като условните присъди са за 733 от тях. 95 

 
Одобрените от съда през 2010 г. споразумения за решаване на дела в 

досъдебното производство (по чл. 381-384 от Наказателно-процесуалния кодекс) са 
1055, а лицата с наложено наказание са 1132.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
94

 Източник: Върховна касационна прокуратура 
95

 Източник: Висш съдебен съвет 
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Таблица 9-6 
 
СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕНИ ЛИЦА В ОКРЪЖНИТЕ (ГРАДСКИ), РАЙОННИТЕ 

И ВОЕННИТЕ КАТО ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ СЪДИЛИЩА ПРЕЗ 2010 Г. 
 

(в абс. брой) 

СЪДИЛИЩА ОКРЪЖНИ 
(ГРАДСКИ) 

РАЙОННИ ВОЕННИ ОБЩО 

Престъпления, свързани с нарк. вещества 

(чл. 354, 354а, 354б, 354в от НК) 

    

СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЛА 

Останали несвършени дела в нач. на отчета 65 338 1 404 

Постъпили.дела - общо 424 1172 6 1602 

     в т.ч. новообразувани 424 1140 6 1570 

Дела за разглеждане 489 1510 7 2006 

Общо свършени дела 421 1210 6 1637 

     Решени по същество с присъда 115 365 3 483 

     Прекратени - всичко  306 845 3 1154 

     в т.ч. свършени споразумения чл.381-384 266 787 2 1055 

Останали несвършени дела в края на отчета 68 300 1 369 

Свършени дела до 3 месеца 290 784 6 1080 

Обжалвани дела 84 74 1 159 

СВЕДЕНИЯ ЗА СЪДЕНИ ЛИЦА 

Съдени лица - общо 486 1325 5 1816 

     в т.ч. оправдани 11 51 0 62 

Осъдени лица - всичко 459 1222 5 1686 

     в т.ч. непълнолетни     13 37 0 50 

Наложени наказания     

     Лишаване от свобода до 3 г.     

        Общо 391 769 3 1163 

        Условно 220 510 3 733 

     Лишаване от свобода 3-15 г. 48 4 0 52 

     Глоба 0 365 0 365 

     Пробация 0 49 0 49 

     Доживотен затвор без право на замяна 1 0 0 1 

     Други наказания 24 30 2 56 

Лица с наложено наказание по чл. 381-384 327 803 2 1132 

Източник: Висш съдебен съвет 

 
Делът за престъпления, свързани с пренасянето на наркотични вещества и 

прекурсорите към тях (по чл. 242) се разглеждат в Окръжните съдилища. 
Информацията за дейността им в страната показва, че през 2009 г. окръжните 
съдилища са имали за разглеждане общо 53 дела, свързани с контрабанда на 
наркотични вещества (виж Таблица 9-7). От тях 7 са завършили с присъда, като 
общият брой осъдени лица е 42. Прекратени са общо 42 дела, а 11 са обжалвани. 
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Най-често е било налагано наказание лишаване от свобода до 3 години. Общо 
лишените от свобода по този вид наказание лица са 25, като условните присъди са 
за 23 от тях. 
 

Таблица 9-7 
СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕНИ ЛИЦА В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА ЗА 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТРАФИК НА НАРКОТИЦИ ПРЕЗ 2010 Г. 

(в абс. брой) 

СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЛА 

Останали несвършени дела в началото на отчета 5 

Постъпили.дела - общо 48 

Дела за разглеждане 53 

Общо свършени дела 49 

     Решени по същество с присъда 7 

     Прекратени и свършени по споразумение  42 

     в т.ч. свършени споразумения чл.381-384 35 

Останали несвършени дела в края на отчета 4 

Свършени дела до 3 месеца 46 

Обжалвани и протестирани дела 11 

Влезли в сила присъди 26 

Оправдателни присъди 1 

СВЕДЕНИЯ ЗА СЪДЕНИ ЛИЦА 

Съдени лица - общо 48 

     в т.ч. оправдани 3 

Осъдени лица - всичко 42 

Наложени наказания  

     Лишаване от свобода до 3 г.  

        Общо 25 

        Условно 23 

     Лишаване от свобода 3-10 г. 10 

     Лишаване от свобода 10-30 г. 2 

     Други наказания 4 

Лица с наложено наказание по чл. 381-384 по НПК 28 

Източник: Висш съдебен съвет 
 

Одобрените от съда през 2010 г. споразумения за решаване на дела (по чл. 381-
384 от Наказателно-процесуалния кодекс) са 35, а лицата с наложено наказание са 
28.  
 

По данни на Националния статистически институт (НСИ) общо 
престъпленията, свързани с наркотици (по чл. 354а-354в от НК) за 2009 г. са 
1372 96. От тях 722 са завършили с осъждане (622 – условно осъждане), 33 с 
оправдателни присъди, 9 са прекратени, а 1 с освобождаване от наказание.  

Осъдените лица за престъпления, свързани с наркотици са 1297 (от тях 93 
жени). 1228 лица са осъдени за едно престъпление, 65 за две престпъления и 4 за 
три и повече престъпления.  

                                                 
96

  http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=25&a1=839&a2=840&a3=841&a4=843#cont  
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През 2010 г. престъпленията, свързани с наркотици, завършили с осъждане 
са 1522, което е увеличение с повече от 14 % спрямо 2009 г. (когато са били 1329) и 
с повече от 63 % спрямо 2008 г. (когато са били 933). Подобно е измерението и на 
осъдените лица за престъпления, свързани с наркотици – увеличение с близо 15 % 
спрямо предишната година. 97 (виж Таблица 9-8) 

Важно е да се отбележи, че се запазва равно и съотношението на осъдените 
лица към броя на престъпленията, свързани с наркотици – около 98 %. 
 

Таблица 9-8 
 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ  
И ОСЪДЕНИ ЛИЦА 2009-2010 Г. 

(в абс. брой) 

 2009 г. 2010 г. 

чл. 242, ал.2-
3 

чл. 354а-354в чл. 242, ал.2-
3 

чл. 354а-354в 

Престъпления 24 1329 28 1522 

Осъдени лица 25 1297 30 1490 

Източник: Национален статистически институт 

 
През 2010 г. са регистрирани общо 1550  случая, завършили с осъждане, на 

престъпления, свързани с наркотици и контрабанда на наркотични вещества и 
прекурсори (по чл. 354а-354в и чл. 242, ал.2-3) 98. В 120 от тях се наблюдава 
участието на жени. Осъдените лица за тези престъпления са 1520, като 132 от тях 
са жени. 

По данни на Национален статистически институт са регистрирани 28 случая на 
контрабанда на наркотици и прекурсори (по чл. 242, ал.2-3) с 30 осъдени лица; 1388 
случая на производство, преработване, придобиване и държане без надлежно 
разрешително на наркотични вещества или техни аналози с цел разпространение 
или разпространение на наркотични вещества или техни аналози (по чл. 354а), с 
1373 осъдени лица; 4 случая на склоняване или подпомагане другиго към употреба 
на наркотични вещества или техни аналози (по чл. 354б), с 4 осъдени лица; 129 
случая на засяване или отглеждане на растения от опиев мак и кокаинов храст или 
растения от рода на конопа в нарушение на установените в Закона за контрол върху 
наркотичните вещества правила (по чл. 354в, ал.1 и ал.5), с 112 осъдени лица и 1 
случай на участие в организирана престъпна група за отглеждане на растения по 
чл. 354в, ал.1 или за добиване, производство или преработване на наркотични 
вещества (по чл. 354в, ал.3), с едно осъдено лице. (виж Таблица 9-9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
97

 Данните се събират посредством изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляр "Карта за 
обвиняемо лице (1-СС)", попълван от органите на досъдебното и съдебното производство. 
98

  Източник: Национален статистически институт 
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Таблица 9-9 
 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ  

И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПО ЧЛЕНОВЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС (2010 Г.) 
(в абс. брой) 

Членове от Наказателни кодекс Престъпления Осъдени лица 

Общо в т.ч. жени Общо в т.ч. жени 

Общо 1550 120 1520 132 

в т.ч. по членове     

чл.242, ал.2 (контрабанда на 
наркотици) 

27 2 26 3 

чл.242, ал.3 (контрабанда на 
прекурсори) 

1 - 4 - 

чл.354а, ал.1 (производство, 
преработка) 

312 15 318 23 

чл.354а, ал.2, т.1 21 - 17 - 

чл.354а, ал.2, т.4 (опасен рецидив) 31 2 26 2 

чл.354а, ал.3, т.1 665 60 660 63 

чл.354а, ал.3, т.2 14 3 10 2 

чл.354а, ал.5 (маловажен случай) 236 8 230 8 

чл.354б, ал.1 2 - 2 - 

чл.354б, ал.2, т.1 1 - 1 - 

чл.354а, ал.4 3 - 3 - 

чл.354а, ал.2 (без т.1, 2, 3, 4) 14 1 11 2 

чл.354а, ал.2  92 12 98 13 

чл.354б, ал.5 1 1 1 1 

чл.354в, ал.1 121 16 104 15 

чл.354в, ал.3 1 - 1 - 

чл.354в, ал.5 8 - 8 - 
Източник: Национален статистически институт 
 
Ако бъде разгледано разпределението на осъдените лица за престъпления, 

свързани с наркотици през 2009 г. по райони на страната, данните на НСИ показват, 
че най-много осъдени лица (489) има в Югозападен район, което се обяснява с 
наличието в него на областни градове като София (260 лица) и Благоевград (147 
лица) 99. Област Пловдив се нарежда на второ място по осъдени лица за 
престъпления, свързани с наркотици (192). В Северозападен район с най-много 
осъдени лица е област Плевен – 93. (виж Таблица 9-10) 

По отношение на малолетните и непълнолетните лица, извършители на 
престъпления, свързани с наркотици отново най-голям брой се отчита в Югозаден 
район (133), като само в София-град лицата са 123. Значително по-малък брой се 
наблюдава в Южен централен (25), Югоизточен (21) и Северен централен район 
(17). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
99

 Източник: http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=25&a1=839&a2=883&a3=928#cont 
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Таблица 9-10 
ОСЪДЕНИ ЛИЦА, МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ИЗВЪРШИТЕЛИ НА 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И 

ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2010 Г. 
(в абс. брой) 

Статистически райони и 
области 

Малолетни и непълнолетни лица, 
извършители на престъпления,  

свързани с наркотици 

Общо в. т.ч. 
жени 

8-13 години 14-17 години 
всичко в. т.ч. 

жени 

всичко в. т.ч. 
жени 

Общо за страната 217 36 11 3 206 33 

Северозападен район 8 - - - 8 - 

Видин - - - - - - 

Враца 3 - - - 3 - 

Ловеч - - - - - - 

Монтана 5 - - - 5 - 

Плевен - - - - - - 

Северен централен район 17 1 2 - 15 1 

Велико Търново 10 - 1 - 9 - 

Габрово 5 - 1 - 4 - 

Разград 1 1 - - 1 1 

Русе - - - - - - 

Силистра 1 - - - 1 - 

Североизточен район 13 1 - - 13 1 

Варна 12 1 - - 12 1 

Добрич - - - - - - 

Търговище - - - - - - 

Шумен 1 - - - 1 - 

Югоизточен район 21 1 - - 21 1 

Бургас 10 - - - 10 - 

Сливен - - - - - - 

Стара Загора 10 1 - - 10 1 

Ямбол 1 - - - 1 - 

Югозападен район 133 29 8 3 125 26 

Благоевград 4 1 4 1 - - 

Кюстендил 2 - - - 2 - 

Перник - - - - - - 

София 4 - - - 4 - 

София-столица 123 28 4 2 119 26 

Южен централен район 25 4 1 - 24 4 

Кърджали - - - - - - 

Пазарджик 1 1 - - 1 1 

Пловдив 17 1 1 - 16 1 

Смолян - - - - - - 

Хасково 7 2 - - 7 2 
Източник: Национален статистически институт 

 

През 2010 г. броят на децата, преминали през детските педагогически стаи 
(ДПС) за извършени противообществени прояви е 7249 (при 8265 през 2009 г., или с 
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повече от 12 % по-малко) 100. От тях малолетни (от 8-13 години) са 1953, а 
непълнолетни (14-17 години) – 5296. За 422 деца (от тях 82 момичета), причината 
да минат през детска педагогическа стая е употребата на алкохол, а за 326 (52 
момичета) – употребата на наркотични вещества – брой близък до този през 
последните две години.   

Броят на децата, извършили престъпление през 2010 г. е 6353 (при 6152 през 
2009 г., или има увеличение с повече от 3 %). От тях малолетни са 1360, а 
непълнолетни – 4993. По индикатора престъпления, свързани с наркотици, 
Националния статистически институт отчита проявите на 217 деца (от тях 36 
момичета), което за първи път нарушава тенденцията от 2003 г. на намаляване на 
децата, извършители на престъпления, свързани с наркотици. 101 (виж Таблица 9-11) 
 

Таблица 9-11 
 

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ИЗВЪРШИТЕЛИ НА 
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С 

НАРКОТИЦИ (2003-2010 ГОДИНА) 
 

(в абс. брой) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Деца, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви  

общо за страната 13 196 13 343 12 407 10 765 9651 7952 8265 7249 

    в това число:         

Употреба на алкохол                           612 721 802 652 471 401 497 422 

Употреба на 
наркотични вещества                                      

841 920 584 473 492 314 307 326 

Деца, извършители на престъпления  

общо за страната 8653 9607 10 146 9720 8541 6043 6152 6353 

    в това число:         
Престъпления, 
свързани с наркотици 

394 385 379 252 232 203 180 217 

Източник: Национален статистически институт 

 

Употреба на наркотици и проблемна употреба на наркотици в затворите 
 

Според поддържаната база данни в Главна дирекция „Изпълнение на 
наказанията” (ГДИН) за 2010 година в затворите са регистрирани около 1100-
1200 лица, употребяващи наркотици 102  (през 2009 г, броят им е 1038, през 2008 г. 
– 1542, а през 2007 г. – 1143 лица) 
 

За всички новопостъпили лишени от свобода с наркотична зависимост са 
достъпни процедурите по оценка на здравословното състоянието, диагностика на 
потребностите, оценка на риска от рецидив и вреди и включване в групова работа с 
адаптационна насоченост. 
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 Източник: http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=25&a1=931&a2=932&a3=934#cont  
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 Данните се събират посредством изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляр "Отчет 
за дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните".  
102

 Източник: Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” 

http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=25&a1=931&a2=932&a3=934#cont
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Отговори на здравните последици, свързани с употребата на наркотици 
в затворите 
 

През последните години в местата за лишаване от свобода се регистрира 
увеличаване на постъпващи лишени от свобода с наркотична зависимост.103 
Тази тенденция поставя ръководството на Главна дирекция “Изпълнение на 
наказанията” (ГДИН) и респективно ръководствата на местата от лишаване от 
свобода пред решаване на проблеми като: 

 овладяване на абстинентните прояви на постъпващите наркотично зависими 
лишени от свобода и последващото им третиране в процеса на изтърпяване 
на наказанието; 

 предотвратяване на опитите за разпространяване на наркотични вещества в 
пенитенциарните заведения. 

Тези негативни тенденции налагат през последните години необходимостта от 
провеждане на допълнителни обучения на служебния състав за работа с лишени от 
свобода, употребяващи и/или разпространяващи наркотични вещества. Такива 
обучителни курсове се организират по линията на съвместното сътрудничество с 
различни неправителствени организации и държавни институции. 

 
На основата на партньорски взаимоотношения в местата за лишаване от 

свобода се провеждат здравно-образователни програми с профилактична 
насоченост и с цел редуциране на дезадаптивното поведение. В съдържателен 
план темите са свързани с “Видове наркотици”, “Причини за употреба на наркотични 
вещества”, “Здравни и социални последици от употребата на наркотични вещества”. 
Засега поради липса на финансови ресурси не може да се осъществи обучението 
на екипи за прилагане на програмата за работа с наркотично зависими в 
следствените арести в градовете Бургас и Русе. 

 
Държавните институции и неправителствени организации, които активно 

подпомагат такива дейности са: Регионални инспекции за опазване и контрол на 
общественото здраве (РИОКОЗ), Български червен кръст (БЧК), Местни  комисии за 
борба с противообществените прояви сред малолетни и непълнолетни (МКБППМН), 
Сдружение “Майки срещу дрогата”, Сдружение “Доза обич”, Фонд за превенция на 
престъпността “ИГА”, Фондация “Отворено общество”, Фондация “Изкуство да 
живееш”, Фондация “Инициатива за здраве”, Областни съвети по наркотични 
вещества, Областни диспансери за психични заболявания със стационар (ОДПЗС), 
медицински центрове към местата за лишаване от свобода. 

 
По места се разширява партньорството с локалните центрове по наркомании и 

психиатрични отделения, благодарение на което лица, включени в метадоново 
поддържаща програма, продължават лечението си и след постъпване в затвора или 
ареста. За 2010 г. продължаващо метадоново лечение в пенитенциарните 
заведения са получили 113 лишени от свобода. Тъй като същото не е 
задължително, преценката за неговото прилагане се осъществява на място от 
компетентните медицински служители. 

Постъпващите лишени от свобода с абстинентни прояви незабавно получават 
медицинска помощ и последваща психиатрична и психологична консултация за 
овладяване на тези им състояния. 
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 Източник: Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” 
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През 2010 г. броят на лишените от свобода, които са преминали през 
процес на детоксификация е 125. 

По преценка на медицинските центрове изградени в местата за лишаване от 
свобода, лица с наркотична зависимост се изпращат и за лечение в 
специализираното психиатрично отделение при затвора гр. Ловеч, като през 2010 г. 
там са лекувани 31 осъдени, от които 30 мъже и една жена. 

 
Във всички затвори и по-големи арести (София, Пловдив, Варна) са внедрени 

две програми за работа с наркотично зависими правонарушители, като 
общият брой на задържаните лица, включени в тях е 16. 

 
В петте най-големи следствени арести в Република България за 2010 г. не са 

констатирани случаи на залавяне на наркотични вещества. 
 
С цел превенция на разпространението на заболявания, предавани по полов и 

кръвен път, през 2010 г. са проведени 4425 серологични изследвания за ХИВ/СПИН 
(при 4945 през 2009 г.). В рамките на съвместна заповед № РД 09-161 от 20.03.2009 
г. / ЛС 04-324 от 09.04.2009 г. между Министерство на здравеопазването и 
Министерство на правосъдието, през 2010 г. при добра организация продължи 
предоставянето на услуги по доброволно консултиране и изследване за 
ХИВ/СПИН и полово предавани инфекции в местата за лишаване от свобода, 
съгласно одобрен график. Услугите по анонимно и безплатно изследване се 
предоставят от медицински специалисти и консултанти от кабинетите за анонимно и 
безплатно изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) към Програма “Превенция и контрол 
на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването, финансирана от Глобалния 
фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Дейностите по превенция на 
разпространението на ХИВ/СПИН сред лишените от свобода са ключови за 
успешното изпълнение на целите на Програмата. 

През 2010 г. планирано се допълниха услугите по доброволно и анонимно 
консултиране и изследване за ХИВ с групови здравно-образователни беседи по 
теми, предоставящи познания за ХИВ/СПИН, хепати В и С и сексуално предавани 
инфекции. Профилактичните изследвания за ХИВ/СПИН се предлагат на всички 
желаещи, предимно на новопостъпили лишени от свобода, някои от които 
съобщават и за употреба на психоактивни вещества. За откритите 
серопозитивни, сектор “Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода” 
(МОМЛС) своевременно организира предоставянето на медицински услуги и 
социална подкрепа, осигурява наблюдение и лечение, съгласно Раздел шести, 
чл.34 от Наредба №2 от 22 март 2010 г. за условията и реда за медицинското 
обслужване в местата за лишаване от свобода. 

 
В процеса на изтърпяване на наказанието в затворите, инспекторите социална 

дейност и възпитателна работа провеждат и индивидуално-корекционна работа с 
лишените от свобода с наркотична зависимост, като във всеки момент тези лица 
могат да получат и специализирана психологична помощ и консултация. 

 
Във всички затвори се провеждат културно-масови и спортни дейности, като 

една от целите на тези мероприятия е насочена към ограничаване на по-
нататъшното криминално и субкултурално влияние. В тези общопенитенциарни 
дейности се включват и лишени от свобода с наркотична зависимост. Участието им 
в спортните дейности е съпътстващ момент от процеса на детоксификация. 

 
Една от заложените стратегически цели, а именно внедряването на 12-

стъпковата програма, не бе изпълнена. В два от затворите тази програма бе 
апробирана, но след направен анализ, нейното прилагане бе прекратено, поради 
реална невъзможност за нейното ресурсно обезпечаване, т.е. за осигуряване на 
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екип, който да работи само по тази програма, както и невъзможност участниците в 
програмата да бъдат настанени в отделни спални помещения за дълъг период от 
време. В следствие на това бе разработена средносрочна програма за работа с 
наркотично зависими лишени от свобода, която е приложима в местата за 
лишаване от свобода и нейната ефективност е по-голяма. 

 
По туиниг проект BG2007/IB/JH/12 – “Укрепване ролята на затворната система” в 

затворите са внедрени две програми за работа с наркотично зависими лишени 
от свобода, като едната от тях може да бъде прилагана и при алкохолно зависими 
осъдени. 

И двете програми са разработени на основата на когнитивно-поведенческия 
подход. Съобразно тяхната продължителност са: 

 
1. Краткосрочна програма за минимизиране на вредите от употребата на 

наркотични вещества. Тя е интензивна, съдържа 20 сесии и се провежда 
всеки ден. Всяка сесия е с продължителност три часа. В нея се включват 
лишени от свобода, на които им предстои изтърпяване на присъдата. 
Реализира се в 10 затвора. 

2. Средносрочна програма за “Третиране на зависимости в системата на 
българските затвори”. Тази програма може да бъде прилагана, както при 
лишени от свобода зависими от наркотични вещества, така и при зависими 
от алкохол. Основна цел на програмата е намаляване на вероятността за 
употреба на наркотици и алкохол и извършване на престъпления. Реализира 
се в две фази: Първата фаза включва 36 групови сесии, всяка с 
продължителност 2 часа. Провеждат се три сесии седмично в продължение 
на 12 седмици. Втората фаза е на последващата грижа и е с 
продължителност 12 седмици. С всеки участник се провеждат 12 
индивидуални сесии, които са съсредоточени върху индивидуалните цели и 
осигуряване на подкрепа за превенция на релапса. С оглед на времевата 
продължителност на програмата, същата се прилага в по-големите затвори в 
страната. 

 
През 2010 г. по затвори програмите са реализирани, както следва: 

 Затвора гр. Плевен – eдна краткосрочна с 12 лишени от свобода; 

 Затвора гр. Стара Загора – една краткосрочна с 12  лишени от свобода; 

 Затвора гр. Пазарджик – две краткосрочни с 24 лишени от свобода; 

 Затвора гр. Ловеч – три краткосрочни и две средносрочни с 60 лишени от 
свобода; 

 Затвора гр. Варна – една краткосрочна и една средносрочна с 24 лишени от 
свобода; 

 Затвора гр. Пловдив – две краткосрочни и една средносрочна с 28 лишени от 
свобода; 

 Затвора гр. Бургас – една краткосрочна и една средносрочна с 24 лишени от 
свобода; 

 Затвора гр. Белене – една краткосрочна и една средносрочна с 24 лишени от 
свобода; 

 Затвора гр. Сливен – една краткосрочна с 12  лишени от свобода; 

 Затвора гр. Бобов дол – една краткосрочна с 12  лишени от свобода; 

 Затвора гр. Враца – една краткосрочна с 12  лишени от свобода. 
 

От посоченото по-горе може да се направи обобщението, че през 2010 г. 244 
лишени от свобода с наркотична зависимост са преминали през 
специализираните групови програми, или това е около 20% от общата им бройка. 
В сравнение с 30 %, преминали  предишната година през специализираните 
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програми за наркотично зависими лишени от свобода, се наблюдава по-слаба 
реализация на тези програми през 2010 г., поради което се предвижда това да стане 
една от приоритетните задачи за 2011 г.  

 
Относно ограничаването на разпространението на наркотици в затворите и 

следствените арести, за поредна година е планувано закупуването и поставянето на 
скенери за проверка на багажа, но поради липса на финансови ресурси, такива не 
са изградени. 

Поради това, ограничаването на разпространението на наркотици в местата за 
лишаване от свобода се осъществява от служителите от надзорно-охранителният 
състав. Единствено техният опит и професионализъм допринасят за 
предотвратяване на опитите за вкарване на наркотични вещества в затворите и 
следствените арести. С цел повишаване на техните умения, всеки един опит за 
вкарване на наркотик се документира със снимков материал, с който се запознават 
всички служители, като практика за вкарване на наркотици. 

 
Съобразно постъпилата информация в ГДИН, за 2010 г. са регистрирани 133 

опита за вкарване на наркотици в местата за лишаване от свобода – 67 случая 
на хероин; 7 случая на кокаин; 27 случая на амфетамини; 32 случая на 
марихуана. В сравнение с регистрираните случаи за 2009 г. (34), техният броя е 
нараснал 4 пъти. 

Начините за вкарване на наркотични вещества са основно чрез вещи, предмети 
и хранителни продукти, които лишените от свобода имат право да получават, както 
и чрез прехвърляне през оградните съоражения. 

За всеки конкретно констатиран случай е уведомявана дежурно-оперативната 
група от съответното подразделение на МВР и откритите вещества са иззети за 
анализ. Образувани са досъдебни производства. При разкриването на наркотичните 
вещества преобладават хероин, амфетамин и канабис, в редки случаи – кокаин. 

Относно тяхното количество не може да бъдат дадени конкретни данни, тъй като 
веществата са иззети от дежурно-оперативната група работеща по случая. 

 
Данните показват увеличаване на броя на постъпващите лишени от свобода с 

наркотична зависимост в пенитенциарните заведения, поради което нарастват и 
случаите на опити за вкарване на наркотици в затворите и затворническите 
общежития. Това налага повишаване бдителността от страна на надзорния състав и 
провеждане на обучения, свързани с разпознаване на новите дизайнерски дроги. 

 
По отношение на третиране на лишените от свобода с наркотична зависимост в 

процеса на изтърпяване на наказанието, усилията са насочени към 
интензифициране на програмите за работа с тази категория осъдени лица, тяхното 
устойчиво реализиране и повишаване на ефективността им. 
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10. Пазари на наркотици 
 

 
 

В рамките на този раздел ще бъдат разгледани следните основни теми: 

 Достъпност и предлагане; 

 Конфискации на наркотични вещества; 

 Цена и чистота на наркотиците на улично ниво. 
 

 

Достъпност и предлагане 
 
Възприемане на достъпността на наркотиците, предлагане, достъп до 
наркотици 
 

Според постъпилата информация в Главна дирекция „Изпълнение на 
наказанията” (ГДИН) през 2010 г. са регистрирани 133 опита за внасяне на 
наркотици в местата за лишаване от свобода. В сравнение с регистрираните случаи 
за 2009 г. (34) техният брой е нараснал 4 пъти. Разпределението по вещества през 
2010 г. е следното: 

 - 67 случая на хероин; 
 - 7 случая на кокаин; 
 - 27 случая на амфетамин; 
 - 32 случая на марихуана. 
 
Начините за вкарване на наркотични вещества в затворите са основно чрез 

вещи, предмети и хранителни продукти, които лишените от свобода имат право да 
получават, както и чрез прехвърляне през оградните съоражения. 

 
За всеки конкретно констатиран случай е уведомена дежурно-оперативната 

група от съответното подразделение на МВР и откритите вещества се изземват за 
анализ. Образувани са досъдебни производства. При разкриването на наркотични 
вещества преобладават хероин, амфетамин и канабис, в редки случаи - кокаин. 

Относно тяхното количество не може да се дадат конкретни данни, тъй като 
веществата са иззети от дежурно-оперативните групи, работещи по инцидентите. 

 
Статистическите данни красноречиво показват увеличаване на броя на 

постъпващи лишени от свобода с наркотична зависимост в пенитенциарните 
заведения, поради което нарастват и опитите за вкарване на наркотици в затворите 
и затворническите общежития 
 

Няма нови актуални данни за предлагане и достъп до наркотици сред общото 
население или други специфични групи / места / среди. 
 
Произход на наркотиците: местно производство срещу внос 
 

Ефективният контрол на наркотиците се основава на концепцията за „балансиран 
подход”, където сътрудничеството между полицията, митниците и съдебните органи е 
важен елемент в превенцията и борбата с трафика. Ползотворното международно 
сътрудничество, както и пълноценното използване капацитетът на Европол и на други 
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структури на ЕС са предпоставка за ограничаване на производството и трафика на 
наркотици. 

За постигане на стратегическите цели в областта на намаляването на 
предлагането на наркотици са реализирани следните дейности: 

Във връзка с оптимизиране на митническия контрол за противодействие на 
нелегалния трафик на наркотични вещества и прекурсори 104 през 2010 г. Агенция 
„Митници” е финансирала подобряването на капацитета на две мобилни рентгенови 
системи за МП Калотина и МП Капитан Андреево. По програма UTTE-2 е изграден 
склад за задържани и отнети в полза на държавата стоки в МБ Видин.  

В рамките на Програмата за обучение на служителите на Агенция “Митници” са 
проведени общо 13 курса, в т.ч.: курс „Наркотици и прекурсори”, 3 курса за служители 
от сектора за борба с наркотрафика на Аерогара София и 9 курса за обучение на 
митнически служители - водачи на митнически кучета. 

 
По инициатива на митническото аташе към Посолството на Франция в България и 

с финансовата помощ на френската Междуведомствена организация за борба с 
наркотиците и зависимостите от тях, са проведени три курса за обучение на 
български митнически служители и международен семинар на тема „Борба срещу 
трафика на наркотици, нелегално влизащи в ЕС посредством източната морска 
граница”. 

 
Във връзка с ограничаване и предотвратяване дейността на организираните 

престъпни мрежи, ангажирани с трафик на наркотици 105 отдел “Наркотици” 
участва активно в оперативните и разузнавателни проекти на ИСЮЕ Центъра в 
Букурещ. В рамките на международното сътрудничество се осъществява постоянен 
обмен на информация с ЕВРОПОЛ, ИНТЕРПОЛ и полицейските служби на други 
държави. Обособено е специализирано звено от състава на разследващите полицаи 
за разследване на престъпления, свързани с наркотици. Осъществява се регулярно 
специализирано обучение на служителите на ГДБОП за придобиване и повишаване 
на квалификацията им в областта на борбата с наркотрафика, като през 2010 г. 
служители от отдел “Наркотици” са взели участие в туининг проект с Испания 
“Повишаване на административния капацитет на полицията в областта на 
престъпленията свързани с наркотици на национално и регионално ниво”; обучение 
по Шенген на тема „Контрабанда, трафик на хора и наркотици”; курс по 
„Противодействие на трафика на наркотици по летища и пътища”, организиран от 
Агенцията за борба с наркотиците (DEA) на САЩ; обучение по линия на СЕПОЛ на 
тема „Противодействие на международния наркотрафик”; семинар, организиран от 
ЕВРОПОЛ и СЕПОЛ; курс на тема „Трафик на наркотици”, организиран в Академията 
на МВР. 106 

 
Модели на трафик в страната и извън нея 

 
През 2010 г. трафикът на хероин продължава по двата основни маршрута с 

крайна дестинация Европа - Балкански път и “Копринен път”. (виж Фигура 10-1) 
 
 
 
 
 
 

                                                 
104 

Стратегическа задача 9 от Националната стратегия за борба с наркотиците 2009-2013 
105 

Стратегическа задача 11 от Националната стратегия за борба с наркотиците 2009-2013 
106

 Източник: „Доклад за изпълнение на Плана за действие към Националната стратегия за борба с 
наркотиците за 2010 г.”, Дирекция “Координация и информационно-аналитична дейност” – 
Министерство на вътрешните работи 
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Фигура 10-1 
 
 

 
 
 

От своя страна Балканският маршрут се дели на 3 подмаршрута:  
Южен - Турция, Гърция, Албания и Италия; 
Централен - Турция, България, Македония, Сърбия, Черна гора, Босна и 

Херцеговина, Словения, Италия и Австрия; 
Северен - Турция, България, Румъния, Австрия, Унгария, Чешката република, 

Полша или Германия. 
Коприненият път преминава през Централна Азия и Русия към Скандинавските и 

Балтийските републики.  
За трафика на хероин през България се използват най-разнообразни методи като: 

куфарни търговци; хероин, закрепен по телата, укрит в различни тайници на МПС. 
Големите количества се трафикират чрез ТИР-ове. 

Правят се опити за използването на Балканския път за транспортирането и 
на кокаин, защото се използват вече създадените престъпни  структури за трафик на 
хероин. 

Участието на български граждани в международния трафик на кокаин се 
характеризира с няколко основни начина на трафикиране: куриери с куфари; куриери-
гълтачи; участие в морски екипажи по яхти; съпричастност към кокаин, трафикиран в 
контейнери. Набирането на куриерите се извършва от средите на криминално 
проявени, социално слаби или току-що навършили пълнолетие български граждани. 

За осъществяването на международен трафик на кокаин българските 
организирани престъпни групи (ОПГ) поддържат контакти с множество трансгранични 
престъпни групи (латиноамерикански, испански, холандски, италиански, нигерийски, 
румънски, турски, гръцки и т.н.). В този смисъл е постигната глобализация на 
престъпността.  

През 2010 г. се забеляза тенденция за липса на единен наркопазар в 
страната. От получаваните по линията данни става ясно, че след отпадането по една 
или друга причина на основните в миналото "босове" на наркопазара, отделни 
"шанаджийски" групи се опитват да се наложат на пазара, като се зареждат с 
наркотици по свои канали и сами ги пласират на наркоманите за по-голяма сигурност. 
За да завладеят по-голяма част от пазара,  шанаджиите разпространяват наркотични 



 

 110 

вещества с много добро качество. В общия случай тези групи са затворени и не 
контактуват помежду си. 107 

 

Конфискации на наркотични вещества 
 
Количество и брой на случаите на конфискация на незаконни наркотични 
вещества 
 

През 2010 г. от ГДБОП съвместно със СБОП и Агенция Митници са разкрити 
и иззети общо 383,855 кг., 1 530 таблетки, 261 дози и 27 пакетчета различни 
видове наркотици, заедно с 1 423,059 кг. суха и 745,864 кг. зелена маса канабис, 
1 277 стръка и 0,193 кг. семена канабис. 108 На чужда територия с участието на 
ГДБОП са иззети 110,940 кг. хероин в 7 случая, 246,229 кг. кокаин в седем случая 
и на унгарска територия в 1 случай са заловени 2 кг. метамфетамин.  (виж 
Таблица 10-1) 

                                                                                                                             
Таблица 10-1 

 
ИЗЗЕТИ КОЛИЧЕСТВА НАРКОТИЦИ ОТ МВР ЗА 2009-2010 г. 

Вид наркотик 
Мерна 

единица 
2009 г. 2010 г. 

Хероин 
кг. 285.255 241.176 

дози  261 

Кокаин кг. 1.139 256.356 

Кокаин - пакетчета бр.  27 

Марихуана кг. 41.106 39.142 

Канабис - суха маса кг. 9 266.214 1 423.06 

Канабис - зелена  маса кг. 614.934 745.864 

Канабис - стръкове бр. 623 1 277 

Канабис - семена кг. 0.323 0.193 

Хашиш кг. 0.340 0.071 

Морфин ампули 301  

Амфетамин - субст кг. 46.187 61.799 

Амфетамин - таблетки 
кг. 206.624 124.32 

бр. 265 59 

Амфетамин - база л.  42.5 

Метамфетамин - субст. кг.  8.15 

Метамфетамин - табл. бр.  30 
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  Източник: Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” -  Министерство на вътрешните 
работи 
108

  Източник: Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” - Министерство на вътрешните 
работи 
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Екстази - табл. бр. 6 635 1 445 

Екстази - субстанция кг.  0.01 

Метилон кг.  6 

Мефедрон кг.  6 

БМК л. 40 20 

Оцетен анхидрид л.  21 111 

Фенилоцетна киселина кг. 19.500  

Източник: Главна Дирекция “Борба с организираната престъпност” 

 
И през 2010 г. най-често контрабандираният наркотик през границите на 

България остава хероинът (виж Таблица 10-2). Българската митническа 
администрация (БМА) е предотвратила 20 случая на нелегален трафик на хероин с 
общо количество 222.353 кг.  

 

Таблица 10-2 

ИЗЗЕТИ КОЛИЧЕСТВА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ОТ АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ” ЗА 
ПЕРИОДА 2005-2010 Г. 

Година 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Канабис смола (кг) 0.002  29.792  0.122  0.041 44.167 0.039 

Канабис трева (кг) 39.726  6.410  5.313  0.136  5.151 0.302 

Канабис растения 
(стръкове) 

- 400  - - - - 

Хероин (кг) 324.499  492.804  977.421  1090.197  927.950 222.353 

Кокаин (кг) 131.460 63.333  2.581  3.959  234.111 21.499 

Опиум (кг) - - 53.096 9.281 - - 

Амфетамин (кг) 406.718  281.802  0.001  101.876 0.088 1.874 

Метамфетамин (кг) - - - - - 0.019 

Екстази (кг) - 75.126 1.505 55.864 23.074 - 

Екстази табл./единици - - - - 27 4 

Ефедрин (кг) - 9.430 183.355  42.904  - - 

Психотропни вещества 
(табл.) 

30 168 81 385 9 162 1 260 1 978 - 

Източник: Агенция “Митници” 

 
 

По отношение на ситуацията с новите психоактивни вещества в България, 
трябва да се спомене фактът, че катиноните са най-често идентифицираната 
химическа група в страната през 2010 г. като общият брой на случаите на 
конфискация е 37, основно през периода май - юли. Количеството конфискувано 
вещество е 62 кг, от които приблизително 1/3 Мефедрон (23 кг). Като 
допълнителна съставка в някои от продуктите е открит Лидокаин.  

Някои от конфискуваните продукти представляват комбинация от 4 вещества - 
MDPV, 4-МЕТИЛМЕТКАТИНОН, ФЛУОРМЕТКАТИНОН и ЛИДОКАИН. 
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Втората най-често срещана група нови вещества през 2010 г са 
пиперазините (CPP) – 26  случая на конфискация през първата половина на 
периода (813.78 г). Освен CPP таблетките съдържат и други вещества, като 
обичайните примеси са MDMA, мафетамини, метамфетамини, Метоклопрамид и 
кофеин. През миналата година в състава на таблетките с пиперазин са били 
идентифицирани и две нови добавки – Парацетамол и  N-ethyl MDA.  

 
През изминалата календарна година са идентифицирани и пет вида 

синтетични канабиноиди в 17 случая на анализирани растителни продукти под 
формата на зелена маса или смола  – JWH-018, JWH-122, JWH-250, JWH-019 и 
СР 47,497- С8 хомолог. 
 

Едно е откритото вещество от групата на фенетиламините - N,N-
диметиламфетамин. 
 

Идентифициран е още един анестетик със стимулиращи свойства и един 
ароматен алдехид – Пиперонал. 
 
 
Количества и брой на конфискацията на прекурсори 

 
На територията на страната през 2010 г. са иззети общо 21 173,5 л. прекурсори 

(оцетен анхидрид, БМК- бензил-метил-кетон и амфетамин-база). 
109

 

За предотвратяване на риска от отклоняване на прекурсори за незаконни цели е 
изготвен електронен курс за специално обучение на лицензираните оператори. От 
Агенция „Митници” е проведен курс за митнически служители от страната на тема 
„Наркотици и прекурсори”. Служители на отдел “Наркотици” в ГДБОП-МВР участват 
активно в дейността на Междуведомствената комисия за контрол над прекурсори 
(МККП). Извършват се регулярни проверки на фирмите, лицензирани и 
регистрирани за дейности, свързани с употреба, търговия и производство на 
прекурсори, като през 2010 г. не е установено отклоняване на прекурсори от 
законното им приложение 

Поддържат се актуални бази от данни с информация за фирмите - оператори с 
прекурсори на наркотични вещества. Извършват се необходимите инспекции за 
инвентаризиране на иззетите прекурсори. През 2010 година са унищожени 250 кг 
прекурсори - фенилоцетна киселина и ефедрин арсан, предадени на 
разпореждане на МККП. 110 
 
 
Брой на незаконните лаборатории и други разкрити специфични места за 
производство на наркотици и вида на наркотичните субстанции, 
произвеждани в тях 

 
През 2010 г. на територията на страната ГДБОП и СБОП  са разкрили общо 5 

нелегални лаборатории за производство на синтетични наркотици. Една 
стационарна и една мобилна лаборатория за производство на амфетамини (общо 
иззети 61,799 кг. субстанция), една лаборатория за таблетиране на амфетамини 
(общо 124,32 кг. таблетки) и две мобилни лаборатории за производство на 

                                                 
109

 Източник: Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” - МВР 
110 

Източник: „Доклад за изпълнение на Плана за действие към Националната стратегия за борба с 
наркотиците за 2010 г.”, Дирекция “Координация и информационно-аналитична дейност” - МВР 
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метамфетамини (общо 8,15 кг. Субстанция 111). Разкрити са 26 помещения 
(лаборатории) за отглеждане на канабис. 112 
 
 

Цена/Чистота 
 
Цена на улично ниво 
 

В България най-ниската регистрирана цена на канабис (смола) за 2010 г. е 2.50 
евро за 1 грам, а най високата е 30 евро, като най-разпространената цена за 2010 
г. е 5 евро. В сравнение със страните от ЕС в България и Франция са най-ниските 
разпространени цени на този наркотик. Най-разпространената цена на канабис 
(трева) у нас за 2010 г. е в интервала от 5 до 5.50 евро/грам, като това е една от 
най-ниските цени за страните от ЕС, като в сравнение с предишните две години за 
България се забелязва увеличение на минималните и максималните цени на 
канабиса. Най-разпространената цена на вносен канабис у нас е в интервала от 11 
до 12.50 евро за грам, като минималната цена е 3.5 евро/грам, а максималната 
достига 30 евро/грам. Хероинът в България се продава на цена от 25 до 30 
евро/грам, като това е най-ниската разпространена цена на този наркотик спрямо 
страните от ЕС (37.8 в Чехия и 87 евро/грам в Дания). От 60 до 65 евро/грам е най-
разпространената цена на кокаин у нас за 2010 г. за ЕС най-ниската 
разпространена цена за грам кокаин е 47.5 евро в Белгия, най-високата такава е 100 
евро за грам в Кипър, Словакия и Финландия. Най-разпространената цена на 
амфетамините за грам в България е в интервала от 10 до 11 евро, като най-
ниската разпространена цена в ЕС е 8 евро/грам в Белгия, а най-високата такава е в 
Чехия, където най-разпространената цена на амфетамините е 37.8 евро/грам. 
Метамфетамините се продават на цена от 15-16 евро/грам, като най-ниската цена 
е 9 евро/грам в Словения и 37.8 евро в Чехия. Цената на екстази в България е в 
интервала от 5 до 6 евро за таблетка, като най-ниската разпространена цена на 
таблетка екстази е 3 евро в Белгия и Полша и достига 15 евро във Финландия. 11 
евро за доза LSD в България, като за Чехия тази цена е 7.6 евро и 30 евро в 
Австрия (виж Таблица 10-3).  

Таблица 10-3 

ЦЕНИ НА НЯКОИ НАРКОТИЦИ В БЪЛГАРИЯ В ЕВРО ЗА ПЕРИОДА 2008-2010 Г. 
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 2 кг. метамфетамини (субстанция) са иззети от ГДБОП, СБОП със сродни служби на чужда 
територия. 
112

 Източник: Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” - МВР 
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В сравнение с 2008 г. през 2010 г се забелязва намаляване на най-
разпространената цена за хероин (грам),  амфетамин (грам) и екстази 
(таблетка). Има значително увеличение в тази цена на вносния канабис , който 
през 2008 г. най вече се е търгувал на цена от 3.8 евро, през 2010 г. неговата цена е 
в интервала от 11-12.5 евро/грам. Кокаинът запазва ценови стойности от 2008 г.  
 

За периода 2008-2010 г. минималната цена на грам кокаин у нас намалява от 
51 евро през 2008 г. на 30 евро през 2010 г. Промяна има и в максималната цена, 
която се повишава и от 82 евро за грам през 2008 г., през 2010 г. максималната 
цена на кокаин в България е 100 евро/грам (виж Фигури 10-2 и 10-3). 

Фигура 10-2 

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ НА НАРКОТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2008-2010 Г.  
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 Минималната и максималната цена на грам хероин у нас през 2008 и 2009 г. 
се запазват, докато за 2010 г. е регистрирано увеличение. При амфетамините няма 



 

 115 

регистрирана промяна на максималната цена за грам за този период, а 
минималната цена запазва същата стойност от 2009 г. – 5 евро. Таблетка екстази 
също запазва своята минимална цена от предишната година – 2 евро, но 
максималната цена за таблетка се увеличила спрямо изминалите две години: от 
20.5 евро през 2008 г., 20 евро за 2009 г., през 2010 г. максималната регистрирана 
цена на този наркотик е 25 евро/табл. Максималната цена на вносния канабис у нас 
не се променя спрямо предишната година, запазва стойност от 30 евро за грам, а 
минималната цена е по-ниска спрямо 2009 г.   

Фигура 10-3 

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ НА НАРКОТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2008-2010 Г.  
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Чистота113 
 

През 2010 г. продължава нарастването на броя на пробите съдържащи 
коноп, както и процентно съдържание на тетрахидроканабинола (ТНС) в тях. 
Процентът на най-често срещаните обекти е значително завишен (2008 г.- 1,6 % ; 
2009 г. - 2,4%; 2010 г.– 7,5%). 

При обектите – хашиш, промяната и в двата показателя е в обратна посока.  
 
Броят на хероиновите проби е намалял, но процентното съдържание на активен 

компонент е в едни и същи граници през периода 2008-2010г. Допълнително 
добавените вещества в хероина отново са най-често кофеин и парацетамол, но се 
срещат  пирацетам и прокаин. А като разредители -  лактоза и глюкоза.  

 
В сравнение с предходната година през 2010 г.  пробите, съдържащи кокаин 

са се увеличили почти 50%, и се наблюдава тенденция към леко повишаване 
на чистота му. Примесите в кокаина продължават да са много разнообразни: 

                                                 
113 Източник: Научноизследователски институт по криминалистика и криминология (НИКК) 
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кофеин, лидокаин, бензокаин, фенацетин, пирацетам,  прокаин и левамизол. А като 
разредители най-често се среща манитол. 

 
През 2010г. броят на пробите, съдържащи амфетамин е намалял. 

Анализираните проби обикновено са прахообразни вещества, а по-рядко се срещат 
таблетки, съдържащи амфетамин.  Наблюдава се, намаляване на съдържанието на 
активен компонент в обектите, но има и доста случаи, при които процентът е близък 
до максималния.  Най-много са пробите с чистота под  10 %. Най-типичните 
примеси в амфетамина през 2010 г., са кофеинът и лидокаинът. Други често 
срещани примеси са: бензокаин, фенацетин, пирацетам, метоклопрамид, 
парацетамол, аналгин, аспирин, и хинин, а като разредител лактоза. При 
метамфетаминът има завишение в чистотата на пробите. 

 
Тенденцията към намаляване броя на таблетки, съдържащи МДМА се 

запазва. В тези таблетки много често МДМА е в смес с други психотропни вещества 
като N-етил МДА и амфетамин. Примеси обикновено са кофеин и СРР 
(хлорфенилпиперазин).  

 
Появилите се в България през последните пет години вещества СРР 

(хлорфенилпиперазин) и 2С-В (4-бром-2,5-диметоксифенетиламин) също се срещат 
все по-рядко.  

 
През втората половина на 2010 г. в лабораторията към Научноизследователски 

институт по криминалистика и криминология са анализирани много нови наркотични 
вещества т.н. “Designer drugs”. Техният брой и вид продължава да нараства. Една от 
големите групи “Designer drugs” са от вида на т.н. синтетични канабиноиди (Spice), а 
друга такава са производни на катинона. 

 
По отношение на ситуацията с новите психоактивни вещества в България, 

трябва да се спомене отново фактът, че катиноните са най-често 
идентифицираната химическа група в страната през 2010 г. Като допълнителна 
съставка в някои от продуктите е открит Лидокаин. Някои от конфискуваните 
продукти представляват комбинация от 4 вещества - MDPV, 4-
МЕТИЛМЕТКАТИНОН, ФЛУОРМЕТКАТИНОН и ЛИДОКАИН. 
 

Втората най-често срещана група нови вещества през 2010 г са 
пиперазините (CPP). Освен CPP таблетките съдържат и други вещества, като 
обичайните примеси са MDMA, мафетамини, метамфетамини, Метоклопрамид и 
кофеин. През миналата година в състава на таблетките с пиперазин са били 
идентифицирани и две нови добавки – Парацетамол и  N-ethyl MDA.  

 
През 2010 г впечатление правят и анализираните прахообразни вещества и 

таблетки чието съдържание е смес от няколко установени психоактивни субстанции:   
 

 198,35 г прахообразно вещество съдържащо кокаин 22 %, хероин 12 % и 
фенацетин. 

 0,03 г прахообразно вещество съдържащо амфетамин 2 %, MDMA 1 %  и 
кофеин  

 11,74 г прахообразно вещество съдържащо амфетамин 11 %, 
метамфетамин 0,4 %, лидокаин и кофеин  

 0,16 g г прахообразно вещество съдържащо хероин 4 %, фентанил, 
парацетамол и кофеин  

 0,36 г прахообразно вещество съдържащо хероин 5 %, фентанил, 
парацетамол и кофеин   
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 17,86 г прахообразно вещество съдържащо СРР, амфетамин 1 %, 
ефедрин, парацетамол и кофеин 

 0.25 г таблетка, съдържаща  кетамин и лидокаин  
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ЧАСТ Б:  
ИЗБРАНИ ТЕМИ 
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11. Свързани с употребата на наркотици здравна политика 
и здравни услуги в местата за лишаване от свобода 

 

 
 

В рамките на този раздел ще бъдат разгледани следните основни теми: 

 Система на местата за лишаване от свобода (МЛС) и затворническа популация; 

 Организация на здравната политика в МЛС и предоставените услуги; 

 Предоставяне на свързаните с наркотици здравни услуги в МЛС; 

 Качество на услугите; 

 Методологически ограничения и празноти в информацията. 
 

При разглеждането на темата е обърнато внимание основно на националната 
система на местата за лишаване от свобода, организацията на здравната политика 
в тях, предоставяните услуги на лица, употребяващи наркотици, а също и на 
проблемите, които съществуват в системата, като са използвани данни и 
информация от Главна Дирекция “Изпълнение на наказанията” към Министерство 
на правосъдието. 
 
 

Система на местата за лишаване от свобода и затворничeска популация 
 

Националната система на местата за лишаване от свобода се основава на 
дейността на Главна Дирекция “Изпълнение на наказанията” (ГДИН) към 
Министерство на правосъдието. ГДИН е специализирана административна 
структура, юридическо лице към министъра на правосъдието със седалище София. 
Дирекцията упражнява пряко ръководство и контрол върху дейността на местата за 
лишаване от свобода и пробационните служби. 114 

Дейността й е регламентирана в Закона за изпълнение на наказанията и 
задържането под стража и е свързана с изпълнението на наказанията доживотен 
затвор, лишаване от свобода и пробация, и на мярката за неотклонение задържане 
под стража в местата за лишаване от свобода.  

 
Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” обезпечава управлението на 

унифицирана система за изпълнение на наказанията, основана на ефективни 
професионални стандарти, в която със задържаните и осъдените се работи с 
хуманност, по функционален и прозрачен начин. Пенитенциарната система 
защитава обществото от правонарушителите, като ги изолира и им въздейства 
корекционно. По този начин се ограничават възможностите им да извършват нови 
престъпления и се създават условия за ресоциализацията им, с цел спазване на 
законите и добрите нрави в обществото.  

 
Териториалните служби на ГДИН са:  
- 12 затвора с 22 затворнически общежития от открит и закрит тип;  
- 1 поправителен дом за непълнолетни момчета в гр. Бойчиновци и 1 

поправителен дом за непълнолетни момичета към затвора в гр. Сливен;  
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  http://www.gdin.bg/ 
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- 27 областни служби “Изпълнение на наказанията” (ОС “ИН”) със сектори 
“Арести” и “Пробация”. 

Служители в ГДИН и в териториалните й служби са държавни служители и лица, 
работещи по трудово правоотношение. 

 
През 2010 г. са регистрирани общо 1550  случая, завършили с осъждане, за 

престъпления свързани с наркотици и контрабанда на наркотични вещества и 
прекурсори (по чл. 354а-354в и чл. 242, ал.2-3 от Наказателния кодекс на 
Република България). 115 В 120 от тях се наблюдава участието на жени. Осъдените 
лица за тези престъпления са 1520, като 132 от тях са жени. 

 
На 01.01.2010 г. лишените от свобода в институциите на наказателната система 

са 9006. През годината са напуснали или починали 6697, новопостъпили са 7070. 
Така на 31.12.2010 г. лишените от свобода в местата за лишаване от свобода са 
били 9379. 116 
 

Организация на здравната политика в МЛС и предоставените услуги 
 

Условията и редът за медицинското обслужване на лишените от свобода в 
затворите, арестите и поправителните домове се уреждат в Наредба №2 (от 22 
март 2010 г.) за условията и реда за медицинското обслужване в местата за 
лишаване от свобода. 

Медицинското обслужване на лишените от свобода се осъществява в 
медицински центрове и в специализирани болници, разкрити в местата за лишаване 
от свобода, по реда на чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. При 
необходимост медицинското обслужване на лишените от свобода може да се 
осъществи и в други лечебни заведения. 

Лечебните заведения в местата за лишаване от свобода са част от 
националната система за здравеопазване и извършват дейността си в съответствие 
с Правилника за устройството и дейността на лечебните заведения към 
Министерството на правосъдието. (виж Фигура 11-1) 

Методическото ръководство и контрол на медицинската дейност на лечебните 
заведения, създадени към Министерството на правосъдието се осъществява от 
министъра на здравеопазването. При осъществяване на медицинското обслужване 
в местата за лишаване от свобода се спазват правата на пациента и Кодексът на 
професионалната етика.  

Предписанията на медицинските специалисти имат задължителен характер за 
началниците на затворите, поправителните домове и арестите. Медицинското 
решение се взема единствено в интерес на здравето на лишения от свобода. 

Всеки служител, който при изпълнение на служебните си задължения има 
непосредствен контакт с лишените от свобода, е отговорен за тяхното здраве. 117 

 
В рамките на системата на местата за лишаване от свобода съществуват 13 

медицински центъра и 2 (в София и Ловеч) специализирани болници за 
активно лечение на лишени от свобода (СБАЛЛС), в които работят общо 180 
медицински служители. В двете болнични заведения се приемат за лечение 
лишени от свобода от цялата страна. 

Лишените от свобода от затвора в София и от затвора в Ловеч се настаняват за 
лечение в съответната болница по предложение на директора на медицинския 
център със заповед на началника на затвора. 
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  Източник: Национален статистически институт. 
116

  Източник: Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”. 
117

 Източник: Наредба № 2 за условията и реда за медицинското обслужване в местата за лишаване от 
свобода (чл.1-6). 
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Лишените от свобода от другите затвори и поправителни домове се настаняват 
за лечение в специализираните болници със заповед на главния директор на ГДИН 
по предложение на началника на Сектор „Медицинско обслужване в местата за 
лишаване от свобода“ (МОМЛС) към ГДИН. При приемане, лечение и изписване на 
лишен от свобода от СБАЛЛС се води медицинска документация, утвърдена от 
министъра на здравеопазването за лечебните заведения за болнична помощ. 

Фигура 11-1 
 

СИСТЕМА НА МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ  
В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  

 
Източник: Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” 
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Пациентът се уведомява за предлагания обем медицинска помощ. 

Медицинските дейности се осъществяват след изразено информирано съгласие на 
пациента. Всяка допълнителна медицинска услуга извън предлагания обем 
медицинска помощ може да му бъде осигурена по негово искане и за негова сметка 
по цени, определени от съответното лечебно заведение.  

Лишените от свобода се изпращат в държавни или общински лечебни 
заведения, когато:  

 в лечебните заведения в местата за лишаване от свобода няма условия за 
провеждане на необходимото лечение;  

 се налага лечение на инфекциозни заболявания;  

 са необходими консултативни прегледи или специализирани изследвания.  
 
Необходимостта от изпращане в друго лечебно заведение се определя от 

директора на СБАЛЛС или на медицинския център. Той издава медицинско 
направление, в което задължително се отбелязват: диагнозата, началото и 
протичането на заболяването, направените изследвания и резултатите, моментното 
състояние на болния, къде е проведено и какъв е резултатът от назначеното 
лечение, както и конкретното искане.  

Директорът на СБАЛЛС или на медицинския център уговаря консултацията, 
изследването или лечението и подготвя необходимите за това документи.  

Изпращането в лечебно заведение се извършва със заповед на началника на 
съответното място за лишаване от свобода. 

Необходимостта от охрана при провеждане на лечение в лечебни заведения 
извън местата за лишаване от свобода се преценява от началниците на местата за 
лишаване от свобода. Обвиняемите и подсъдимите могат да бъдат лекувани в 
лечебни заведения извън местата за лишаване от свобода само с охрана. Охраната 
се осъществява от служители на надзорно-охранителния състав на съответния 
затвор, поправителен дом или арест. 118 

 
По предложение на директора на болницата или на медицинския център 

лишените от свобода могат да бъдат назначавани за помощен персонал към 
лечебните заведения. На лишени от свобода, които имат медицинско образование, 
ако не са лишени от правото да упражняват професията си, може да бъде 
възлагана работа по специалността им под непосредствения контрол и ръководство 
на директора на болницата или на медицинския център или на упълномощен от тях 
медицински специалист.  

 
За подпомагане на медицинското обслужване на лишените от свобода 

могат да бъдат привличани консултанти от други лечебни заведения. За 
консултация по конкретен повод предложението се прави от директора на 
болницата или на медицинския център и се утвърждава от началника на затвора, 
поправителния дом или ареста.  

При несъгласие с определената диагноза или назначеното лечение лишеният 
от свобода може да поиска консултация със специалисти от други лечебни 
заведения за своя сметка. В този случай се осигурява достъп до молителя. 
Директорът на болницата или на медицинския център е длъжен да запознае 
съответния специалист с медицинската документация по случая. Мнението на 
специалиста има само консултативен характер. Той не може да определя мястото, 
където ще се проведе лечението. 119 
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 Източник: Наредба №2 за условията и реда за медицинското обслужване в местата за лишаване от 
свобода (чл.56-61). 
119

 Източник: Наредба №2 за условията и реда за медицинското обслужване в местата за лишаване от 
свобода (чл.7-8). 
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Освен с консултанти от други лечебни заведения за подпомагане на 

медицинското обслужване и обучението на служителите по прилагане на  здравно-
образователни програми с профилактична насоченост и с цел редуциране на 
дезадаптивното поведение на лишените от свобода, администрацията на местата 
за лишаване от свобода си сътрудничи и с различни държавни институции и 
неправителствени организации: Регионални инспекции за опазване и контрол на 
общественото здраве (РИОКОЗ), Български червен кръст (БЧК), Местни  комисии за 
борба с противообществените прояви сред малолетни и непълнолетни (МКБППМН), 
Сдружение “Майки срещу дрогата”, Сдружение “Доза обич”, Фонд за превенция на 
престъпността “ИГА”, Фондация “Отворено общество”, Фондация “Изкуство да 
живееш”, Фондация “Инициатива за здраве”, Областни съвети по наркотични 
вещества, Областни диспансери за психични заболявания със стационар (ОДПЗС), 
медицински центрове към местата за лишаване от свобода. 120 

Цялостната дейност по снабдяването с лекарства се ръководи и 
контролира от директорите на лечебните заведения. В зависимост от 
потребностите от лекарства и медицински изделия директорите на лечебните 
заведения представят писмени заявки до началника на съответното място за 
лишаване от свобода. Получаването, съхраняването и разпределението на 
лекарствата се организират от директора на съответното лечебно заведение. 
Медицинските специалисти към медицинските центрове в местата за лишаване от 
свобода могат да съхраняват лекарствени продукти по списък, определен от 
министъра на здравеопазването.  
 

Дейностите по осигуряване на годишната бюджетна издръжка за лишените от 
свобода в затворите и поправителните домове и на обвиняемите и подсъдимите с 
мярка за неотклонение задържане под стража в арестите се осъществяват от 
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ - юридическо лице към министъра на 
правосъдието, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. 

 
Стандартите за годишна издръжка за един лишен от свобода (в които са 

включени здравнопрофилактична дейност, медицинско обслужване и медикаменти 
и поддържане на хигиена и здравн контрол)  са базата за ежегодно определяне на 
средствата по бюджета на Министерството на правосъдието. 

Натуралните и стойностните показатели се актуализират ежегодно до 1 август 
съобразно настъпилите изменения на средносписъчния състав на лишените от 
свобода, на обвиняемите и на подсъдимите с мярка за неотклонение задържане под 
стража, на сградния фонд, на вида на отопление и на другите специфични фактори. 
При определяне на издръжката за следващата година се отчита изменението на 
официално обявения индекс на потребителските цени през настоящата година.  

Министерство на правосъдието чрез Главна дирекция „Изпълнение на 
наказанията“ разпределя определените средства за издръжка за лишените от 
свобода и за обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение задържане под 
стража по затвори, поправителни домове и арести.  

Средствата за издръжка се разпределят съобразно броя на лишените от 
свобода в съответните затвори и поправителни домове и на обвиняемите и 
подсъдимите с мярка за неотклонение задържане под стража в арестите и в 
зависимост от специфичните фактори.121  
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 Източник: Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”. 
121

  Източник: Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от 
свобода. 
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Предоставяне на свързаните с наркотици здравни услуги в МЛС 
 

В системата на медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода се 
осъществяват следните дейности 122: 

 Диагностично-лечебна дейност – първичен медицински преглед и обща 
оценка на здравословното състояние на лишения от свобода; първичен 
преглед (при нужда от медицинска помощ по конкретен медицински 
проблем); вторични прегледи (в рамките на един и същ медицински 
проблем); оказване на медицинска помощ при спешни състояния; 
назначаване и проследяване провеждането на хигиенно-диетичен режим; 
клинико-лабораторни изследвания; флуорографски прегледи; ХИВ-
изследвания; апаратни диагностични изследвания; специфични изследвания 
и процедури (по медицински показания); медицински прегледи на изолирани 
в наказателна килия. 

 Други дейности, свързани с диагностика и лечение – насочване за 
консултация; избор на консултант и осигуряване на консултация; насочване 
за планова хоспитализация; прием на пациенти след дехоспилизация; 
подготвяне и представяне на пациента за специализирана извънболнична 
медицинска помощ; медицинско обслужване на лишени от свобода жени и 
непълнолетни лица; медицински мерки при проблемни ситуации. 

 Дейности по медицинска експертиза – изготвяне на медицинско 
удостоверение за постъпване на работа; медицинска експертиза на 
работоспособността на лишените от свобода; насочване за медицинска 
експертиза към Лекарска консултативна комисия (ЛКК); подготвяне на 
документи за/и представяне пред Териториална експертна лекарска комисия 
(ТЕЛК); създаване на медицинско досие. 

 Диспансеризация на хронично болни. 
 Активно лечение в специализираните болници. 
 Оказване на дентална помощ. 
 Профилактика на заболявания – санитарна обработка; промоция на 

здравето; контрол на инфекциозни заболявания, съгласно изискванията на 
подзаконовите нормативни документи; противоепидемична дейност. 

 Държавен здравен контрол – количество и качество на храна и вода; 
годност и чистота на дрехи и спални принадлежности; състояние на 
осветление, отопление, канализация и вентилация. 

 Дейности по осигуряване на материалните ресурси и оборудването на 
медицинските центрове в местата за лишаване от свобода – медицинска 
техника, лекарство-снабдяване. 

 
Всеки лишен от свобода след постъпването му в затвор, поправителен дом или 

арест незабавно се подлага на първичен медицински преглед за оценка на 
общото му здравословно състояние и санитарна обработка. 

След първичния медицински преглед лицата се консултират от психиатър и 
психолог, които задължително дават становище относно:  

 психическото състояние на лишения от свобода и неговите особености, като 
склонност към суициди, самоувреждания и агресивни посегателства;  

 симптомите на наркотична и/или алкохолна зависимост и мерките, които 
трябва да се предприемат по време на изтърпяване на наказанието.  

Оценката на соматичния и психиатричния статус на лишения от свобода се 
вписва в медицинско досие, което се съхранява в медицинския център. 123  
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  Източник: Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”. 
123

 Източник: Наредба №2 за условията и реда за медицинското обслужване в местата за лишаване от 
свобода (чл.10-11). 
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Лишените от свобода с алкохолна и/или наркотична зависимост или суицидни 
прояви се вземат под наблюдение от психиатъра, който заедно с инспектор-
психолога и инспектора по социални дейности и възпитателна работа изготвя 
програма за тяхното третиране.  

Осъдените на лишаване от свобода, за които съдът е постановил принудително 
лечение поради алкохолна и/или наркотична зависимост, се превеждат в затвора в 
Ловеч и се настаняват за лечение в СБАЛЛС, като през 2010 г. там са лекувани 31 
осъдени употребяващи наркотици, от които 30 мъже и една жена. 

  
Лишените от свобода с алкохолна и/или наркотична зависимост, за които не е 

постановено принудително лечение, могат да бъдат преведени за лечение в 
СБАЛЛС - Ловеч, по тяхно изрично искане съгласно установения ред.124  

 
На всеки лишен от свобода след постъпването му в местата за лишаване от 

свобода се прави първоначално интервю, отговорите на което се вписват в 
“Книжка на лишения от свобода”. В нея в “Раздел К: Злоупотреба с наркотици” се 
отбелязва информация по следните въпроси: 

 употребявани наркотици въобще някога в живота; 

 основно използван наркотик; 

 венозно използван наркотик; 

 злоупотреба с лекарства; 

 редовна употреба на различни наркотици в комбинация с алкохол и/или 
лекарства; 

 здравни проблеми, свързани с употребата на наркотици; 

 семейство/партньор обезпокоени, заради употреба на наркотици; 

 други проблеми, свързани с употреба на наркотици 

 история на насилие, свързана с наркотици 

 брой проведени лечения за наркотици и/или периоди на рехабилитация; 

 употреба на наркотици и снабдяване с наркотици като основно 
занимание/дейност; 

 отношение към употребата на наркотици. 
 

Постъпващите лишени от свобода с абстинентни прояви незабавно получават 
медицинска помощ и последваща психиатрична и психологична консултация за 
овладяване на тези им състояния. 

 
През 2010 г. броят на лишените от свобода, които са преминали през 

процес на детоксификация е 125. 125 
 
Лица, включени в метадоново поддържаща програма, продължават лечението 

си и след постъпване в затвора или ареста. За 2010 г. продължаващо метадоново 
лечение в пенитенциарните заведения са получили 113 лишени от свобода. Тъй 
като същото не е задължително, преценката за неговото прилагане се осъществява 
на място от компетентните медицински служители. 
 

В процеса на изтърпяване на наказанието в затворите, инспекторите социална 
дейност и възпитателна работа провеждат и индивидуално-корекционна работа с 
лишените от свобода с наркотична зависимост, като във всеки момент тези лица 
могат да получат и специализирана психологична помощ и консултация. 

Във всички затвори се провеждат културно-масови и спортни дейности, като 
една от целите на тези мероприятия е насочена към ограничаване на по-
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нататъшното криминално и субкултурално влияние. В тези общопенитенциарни 
дейности се включват и лишени от свобода с наркотична зависимост. Участието им 
в спортните дейности е съпътстващ момент от процеса на детоксификация. 

 
Към момента не съществува практика за продължаване на грижите за 

лишените от свобода след като се върнат в общността. 
 
По време на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода се извършва 

скринингово изследване за ХИВ на лица, злоупотребяващи с наркотични вещества. 
Задължително микроскопско и културелно изследване на храчка се провежда на 
лишени от свобода, употребяващи наркотици интравенозно. 126 

 
С цел превенция на разпространението на заболявания, предавани по полов и 

кръвен път, през 2010 г. са проведени 4425 серологични изследвания за ХИВ/СПИН 
(при 4945 през 2009 г.). В рамките на съвместна заповед № РД 09-161 от 20.03.2009 
г./ЛС 04-324 от 09.04.2009г. между Министерство на здравеопазването и 
Министерство на правосъдието, през 2010 г. при добра организация продължи 
предоставянето на услуги по доброволно консултиране и изследване за 
ХИВ/СПИН и полово предавани инфекции в местата за лишаване от свобода, 
съгласно одобрен график. Услугите по анонимно и безплатно изследване се 
предоставят от медицински специалисти и консултанти от кабинетите за анонимно и 
безплатно изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) към Програма “Превенция и контрол 
на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването, финансирана от Глобалния 
фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Дейностите по превенция на 
разпространението на ХИВ/СПИН сред лишените от свобода са ключови за 
успешното изпълнение на целите на Програмата. 127 

През 2010 г. планирано се допълниха услугите по доброволно и анонимно 
консултиране и изследване за ХИВ с групови здравно-образователни беседи по 
теми, предоставящи познания за ХИВ/СПИН, хепати В и С и сексуално предавани 
инфекции. Профилактичните изследвания за ХИВ/СПИН се предлагат на всички 
желаещи, предимно на новопостъпили лишени от свобода, някои от които 
съобщават и за употреба на психоактивни вещества. За откритите 
серопозитивни, сектор “Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода” 
(МОМЛС) своевременно организира предоставянето на медицински услуги и 
социална подкрепа, осигурява наблюдение и лечение, съгласно Раздел шести, 
чл.34 от Наредба №2 от 22 март 2010 г. за условията и реда за медицинското 
обслужване в местата за лишаване от свобода. 
 
 

Качество на услугите 
 

На територията на местата за лишаване от свобода се извършва систематичен 
и насочен здравен контрол за спазване и изпълнение на установените с 
нормативен акт здравни изисквания за обектите с обществено предназначение 
към местата за лишаване от свобода. 128 

Здравният контрол в местата за лишаване от свобода се упражнява от 
служители на Сектор „Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода“ 
към ГДИН – медицински специалисти, които изпълняват задълженията на здравни 
инспектори. Директорът на лечебното заведение организира, координира и 
контролира всички дейности по спазване на санитарно-хигиенния и 
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противоепидемичния режим с цел недопускане възникването и разпространението 
на заразни болести и епидемични взривове. 

Здравните инспектори осъществяват контрол по спазване на 
противоепидемичния режим на работа в лечебните заведения в местата за 
лишаване от свобода по ред, установен от министъра на здравеопазването:  

 контролират спазването на хигиенните норми и изисквания при провеждане 
на стерилизация в медицинската практика;  

 контролират процеса на дезинфекция в лечебните заведения - начини и 
средства;  

 контролират организацията на профилактиката и контрола на 
вътреболничните инфекции; контролират спазването на реда за 
регистриране, съобщаване и отчитане на заразните болести;  

 контролират процеса на извършване на задължителните имунизации и 
реимунизации на подлежащите контингенти по Националния имунизационен 
календар на страната.  

 
Заедно с това към Глава дирекция “Изпълнение на наказанията” се създава 

медицинска комисия, която дава становища относно наличието или липсата 
на условия за лечение на лица със здравословни проблеми, по отношение на 
които предстои да бъде приведено в изпълнение наказание лишаване от свобода. 
Съставът на медицинската комисия се определя със заповед на министъра на 
правосъдието или оправомощен от него заместник-министър, съгласувана с 
министъра на здравеопазването. За подпомагане на работата й може да се 
привличат консултанти от други лечебни заведения.129 

 
На основата на партньорски взаимоотношения в местата за лишаване от 

свобода се провеждат здравно-образователни програми с профилактична 
насоченост и с цел редуциране на дезадаптивното поведение. В съдържателен 
план темите са свързани с “Видове наркотици”, “Причини за употреба на наркотични 
вещества”, “Здравни и социални последици от употребата на наркотични вещества”. 
Засега поради липса на финансови ресурси не може да се осъществи обучението 
на екипи за прилагане на програмата за работа с наркотично зависими в 
следствените арести в градовете Бургас и Русе. 
 
 

Методологически ограничения и празноти в информацията 
 

В местата за лишаване от свобода немалка част от постъпващите лишени от 
свобода са с наркотична зависимост. Това налага Главна дирекция “Изпълнение на 
наказанията” и респективно ръководствата на местата за лишаване от свобода да 
предприемат мерки, насочени към: 

 провеждането на допълнителни обучения на служебният състав за работа с 
такава категория лишени от свобода. 

 овладяване на абстинентните прояви на постъпващите наркотично зависими 
лишени от свобода и последващото третиране в процеса на изтърпяване на 
наказанието. 

 предотвратяване на опитите за разпространяване на наркотични вещества в 
пенитенциарните заведения.130 

 
Увеличаването на броя на постъпващите лишени от свобода с наркотична 

зависимост в пенитенциарните заведения предполага и нарастване на случаите на 
опити за вкарване на наркотици в затворите и затворническите общежития. Това 
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налага повишаване бдителността от страна на надзорния състав и провеждане на 
обучения, свързани с разпознаване на новите дизайнерски дроги. 

 
По отношение на третиране на лишените от свобода с наркотична зависимост в 

процеса на изтърпяване на наказанието, усилията са насочени към 
интензифициране на програмите за работа с тази категория осъдени лица, тяхното 
устойчиво реализиране и повишаване на ефективността им. 

 
Все още не е изградена единна система за събиране на информация по 

отношение на епидемиологичната ситуация и интервенциии, насочени към 
употребяващите наркотици в местата за лишаване от свобода. За решаването 
на този проблем през месец април 2010 г. Национален фокусен център за 
наркотици и наркомании (НФЦНН) организира съвместно с Главна дирекция 
“Изпълнение на наказанията” (ГДИН) двудневна Работна среща на тема: “Участие 
на местата за лишаване от свобода в информационната система по наркотиците в 
България” с основни участници представители на медицинските центрове от 
затворите и следствените арести в България. Централна тема по време на 
работната среща беше събирането и представянето в обобщен вид на информация 
относно броя и профила на употребяващите наркотици сред лицата лишени от 
свобода (съответстваща на унифицираната за всички страни-членки на ЕС 
Стандартна таблица 12). 

В процеса на работа се установи, че за постигане на максимална пълнота 
относно броя и профила на употребяващите наркотици сред лицата лишени от 
свобода би било полезно и вероятно належащо в процеса на събиране на такава 
информация да бъдат включени и служители на социалния сектор в ГДИН, което да 
я предоставят периодично на НФЦНН. 

 
През януари 2011 г. бе проведена нова Работна среща, на която бе взето 

решение информацията по отношение на епидемиологичната ситуация сред 
употребяващите наркотици в местата за лишаване от свобода, да бъде събирана на 
базата на въпросите в “Раздел К: Злоупотреба с наркотици” в “Книжка на лишения 
от свобода”, която се води за всеки един от тях. Въз основа на тези въпроси се 
изготви и анкетна карта (въпросник), която лишеният от свобода, попаднал в 
извадката, трябва да попълни. 

Размерът на извадката се определя на случаен принцип, като се избират по 
300 книжки на  лишени от свобода (КЛО) от всеки един затвор и поправителен 
дом.131 В местата за лишаване от свобода, в които ще се осъществява извадка 
съответният отговорник предварително разпределя като брой (подизвадки) 300-те 
(все още неизвестни) лица измежду различните групи (етажи, коридори) с осъдени в 
затвора/поправителния дом, така че по възможност всяка от тях да бъде 
пропорционално представена в общата извадка на съответното място за лишаване 
от свобода. Оттам нататък със случаен подбор се определят поименно книжките 
(съответно лицата), които влизат в извадката. При ваденето на КЛО от архивите в 
различните групи (етажи, коридори) трябва да се спазва един и същ принцип на 
случаен избор - т.е. ако се реши например да се вадят първите 10, средните 10 и 
последните 10 КЛО, или всяка 2-ра, 3-та и т.н., този случаен подбор трябва да не се 
променя в различните групи (етажи, коридори). Принципът на вадене на КЛО винаги 
остава един и същ в съответния затвор/поправителен дом. Извадените със случаен 
подбор КЛО представляват поименната извадка на лицата, подлежащи на 
проучване и не бива да се заменят с други в процеса на проучването. 

Записаното в КПО следва да се има предвид независимо че е възможно в 
анкетната карта накрая информацията да не е съвсем същата. Важно е на базата 
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на информацията в “Раздел К: Злоупотреба с наркотици” от КЛО и тази получена 
чрез индивидуалната анкета в крайна сметка да се достигне до най-достоверната и 
актуална информация за всяко лице. 

 
Дали въведената методология ще проработи и ще даде началото на единна 

система за събиране на информация по отношение на епидемиологичната ситуация 
сред употребяващите наркотици в местата за лишаване от свобода ще стане ясно 
след  изпълнение на проучването и анализ на резултатите от него. 
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12. Зависими с деца 
 

 
 

Родителството поставя зависимите от наркотични вещества и техните деца пред 
различни медицински и социални предизвикателства, справянето с които зависи 
както от общата здравна култура на родителите (особено на майката), така и от 
специфичната им социално-икономическа среда на живот. Проучване, направено от 
три неправителствени организации 132 в седем града 133 в България през 2008 г  
показва, че жените, употребяващи наркотици се сблъскват с различни проблеми при 
достъпа до здравни услуги по време на бременността, раждането и ранното 
майчинство. За месец и половина са били интервюирани 46 жени, употребяващи 
наркотични вещества, които в последните пет години са преживели аборт или 
раждане. В проучваането са включени и 37 медицински специалисти с опит в 
работата със зависими 134. Част от тези проблеми са породени от липсата на 
здравни осигуровки (при 58% от интервюираните), от недостатъчната им здравна 
култура и мотивация. Друга важна част от проблемите обаче е свързана с 
отношението от страна на персонала в здравните заведения към зависимите майки, 
което често е негативно и дори води до отказ от ползване на здравни услуги или 
премълчаване на проблема със зависимостта. В рамките на изследването 28 от 46 
жени споделят, че са се почувствали дискриминирани от здравните специалисти в 
сравнение с други пациенти, 22 от тях посочват като причина своята зависимост. 
“Въпреки че тези практики не са повсеместно явление тяхното наличие и 
възпроизвеждане реално демотивират жените да търсят и получават необходимата 
им лекарска помощ, карат ги да укриват важна информация от здравните 
специалисти и по този начин допълнително увеличават рисковете и негативните 
здравни последици за тях и техните деца” 135. 

Като цяло данните от изследването са показали мотивация от страна на майките 
да полагат грижи за здравето на децата си, което поставя под въпрос всеобщото 
схващане за безотговорната майката “наркоманка”. Нещо повече, част от тях са 
заявили, че са посещавали частни кабинети на медици, за да бъде проследена 
бременността им от специалист. 

От интервютата на здравните специалисти, включени в изследването става 
ясно, че повечето от тях осъзнават необходимостта от познания в областта на 
зависимостите и инфекциозните заболявания, свързани с тях. От общо 37 
интервюирани, 31 споделят, че здравният персонал има нужда от допълнителна 
информация за наркотиците и техния ефект, новите вещества, които се появяват на 
пазара, а също и нужда от “психологическа подготовка” и по-дълбоко разбиране на 
спецификата на зависимите пациенти и на техните конкретни нужди.  

 
Употребата на наркотични вещества и най-вече на хероин определя 

бременността при зависими майки като изключително рискова по отношение на 
преждевремнно раждане, забавяне на растежа, спонтанен аборт, кръвоизливи и др. 
Съществува и риск от малформации, които се отдават по-скоро на други фактори 
като употребата на алкохол и честото инжектиране на субстанции, прибавяни към 
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хероина. Процентът на спонтанните аборти при жени, зависими от хероин е по-
висок от този в общата популация 136. Теглото на бебетата на такива майки се 
колебае между 2.3-2.6 кг., като посоченото ниски стойности се дължат на 
употребата на хероина.  

 
Всички тези рискове налагат включването на зависимите бременни в 

метадонови програми за лечение, в които те се приемат с предимство пред 
останалите по медицински показатели. Целта е да се намали до минимум 
вероятността от усложнения и да се осигури цялостна пред и следродова грижа. 

По данни на програмите за подддържащо и субституиращо лечение в България  
през 2010 г. броят на успешните раждания се е увеличил три пъти. Анализът на 
годишните им отчети показва общо 34 успешни раждания, като техният брой е най-
голям в „Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и 
алкохолизъм (ДБЛНА)”, гр. София – 21, а останалите 13 са разпределени в 9 
програми. 

Общият броят на успешните раждания в тези програми през  2009 г. е бил 11 
137, а през 2008 г. – 23 138. 

 
Наред с изложените положителни явления обаче се забелязват и негативни 

такива, като зачестилите случаи на изоставени новородени от майки зависими от 
наркотични вещества. На тази тенденция обръщат внимание лекари от МБАЛ 
“Пловдив” пред български медии през 2010 г. 139, изразявайки загриженост относно 
нарасналите случаи на жени, напускащи болницата малко след раждането, в 
повечето случаи без дори да са дали име на новороденото. Тенденцията засяга 
най-вече зависими млади жени от ромски произход. 

В отговор на явлението от есента на миналата година в МБАЛ “Пловдив” 
работят екипи на Фондация “За нашите деца”, чиято цел е да прекратят тази 
негативна практика. Фондацията е българска неправителствена организация, 
наследник на британските организации Европейски детски тръст и Християнски 
детски фонд. През 2009 г. организацията започва проект, озаглавен „Национален 
център за превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години”. Основна цел на 
проекта е да предотврати броя на изоставените в социален дом новородени и 
деца до 3 години. Втората важна задача е свързана с повишаване 
чувствителността на обществото към проблемите на изоставянето на малки деца 
140. Дейностите по проекта са свързани с предоставяне на конкретна емоционална, 
психологическа, социална и застъпническа подкрепа за детето, семейството, 
близките и роднините. Националният Център за превенция на изоставянето 
представлява специализирана услуга за гарантиране правата на новородени и деца 
в бебешка възраст. Центърът разгръща пълния набор от социални услуги, които да 
гарантират сигурна грижа за детето в семейна среда. Услугите, които прилагаме са 
свързани с: превантивна работа, за да не бъде изоставено детето; превантивна 
работа, за да не бъде детето неглижирано, което да доведе до настаняването му в 
дом; услуги за ре-интеграция в биологичното семейството на бебета от институции; 
услуги за подкрепа на алтернативни семейства – роднински, приемни, осиновители; 
услуги за подкрепа на деца със специални нужди и техните семейства. По всеки от 
случаите центърът осигурява възможност за работа в мултидисциплинарен екип за 
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 “Наръчник за здравни работници: Жените, употребяващи наркотици и майчиното здравеопазване”  - 
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работа по всеки случай, който да включва не само социални работници, а също и 
семейни терапевти, лекари, рехабилитатори. 
 
 
 

                               
 
 

“Скъпи родители, 
Когато сте на кръстопът по отношение бъдещия живот на вашето бебе... 
Когато се чувствате сами и безпомощни... 
Когато като че ли изходът за вас е само един ... 
Когато сте изгубили вярата в себе си и в своите възможности... 

  
Знайте, че винаги има изход и хора, които да ви помогнат да го видите. 

  
Подкрепата, която можете да получите от нас: 

 Ще посетим майката в родилното отделение веднага, след като се е 
появило вашето бебе. 

 Ще ви информираме за възможностите, които стоят пред вас като 
родители и детето. 

 Ще ви разкажем за проблемите на бебето, оставено за отглеждане в 
социален дом. 

 Ще ви донесем това, от което се нуждае бебето в първите месеци 
след своята поява – храна, корито, пелени, залъгалки, дрехи, детска 
козметика и др. 

 Ще ми съдействаме в комуникацията с лекарите в болницата. 
 Ще бъдем до вас, когато изписват бебето от родилно отделение. 
 Ще бъдем до вас, мили мамо и татко, когато се приберете у дома с 

бебето, когато все още изпитвате несигурност в грижите за детето си.” 
141 

 
През 2010 година медиите отразиха и два не-фатални случая с деца (момиченце 

на 2 години и момченце на 10), попаднали в болница след поглъщане на Метадон. 
Медикаментът е бил притежание на техните майки, лекуващи се от хероинова 
зависимост в поддържащи и субституиращи програми, даден в съгласие с 
процедурата “метадон за вкъщи”, която се прилага при пациенти с установена 
промяна в поведението и навиците в следсвтие на лечението142.  
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През 2009 г. подобен случай, за съжаление с фатален край предизвика широк и 
бурен медиен и обществен отзвук 143. Тригодишно момченце почива след като 
изпива терапевтичната доза метадон на своята майка от сърдечна и дихателна 
недостатъчност.  

 
Във връзка с това през 2009 г. и 2010 г. Националният център по наркомании 

даде указания на програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти относно 
политиката за даване на Метадон или Субститол за вкъщи, правилното му 
съхранение, както и предоставянето на тези лекарствени продукти при пътуване 

в/или  извън страната. В резултат на дадените указания e извършено следното: 

 
1. Предприети са мерки от екипите на всички програми за лечение с 

агонисти и агонисти-антагонисти, функциониращи на територията на страната за 
осигуряване и гарантиране безопасността на пациентите, техните деца и близки при 
случаи на даване на Метадон или Субститол за вкъщи 

2. В резултат от указанията на НЦН в по-голяма част от програмите са 
проведени срещи с пациентите, на които са разяснени последиците от приемането 
на Метадон от деца. Особено внимание е обърнато на факта, че съгласно Кратката 
характеристика на лекарствения продукт Метадон “Повечето случаи на отравяне 
с Метадон се наблюдават при хора, които не са на поддържащо лечение, а са по-
скоро деца или членове на семействата на пациенти, които са на поддържаща 
терапия. Метадон е силно токсичен за всеки, който не е толерантен към 
опиоиди; 50 до 100 mg могат да бъдат животозастрашаващи при 
неупотребявали опиоиди възрастни индивиди, а 10 mg. могат да бъдат 
фатални при малки деца.”  

3. Достъпът на деца до гишето за получаване на Метадон е забранен. При 
посещение на програмата от пациенти с деца, те се въвеждат в съседно 
помещение, докато родителят получава лекарствения продукт. 

4. Развиват се практики за съвместна работа на екипите на програмите със 
социални работници от отдел „Закрила на детето”, за решаване на проблеми 
свързани с отглеждането на деца на пациенти. 

5.   Разработени информационни материали и документи, които подписват 
пациентите относно отговорността и мерките за безопасност при употреба и 
съхранение на Метадон или Субститол 
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