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Някои основни факти 

 Над 1,3 млн. души в Европа са получили лечение за употреба на 

незаконни наркотици (2012 г.). 

 Употребяващите опиоиди са най-голямата група употребяващи 

наркотици, следват употребяващите канабис и кокаин (макар в 

отделните държави да се наблюдават определени различия). 

 Лечение най-вече в амбулаторни условия, в специализирани 

центрове, кабинети на общопрактикуващи лекари и услуги с 

нископрагово равнище на достъп. 

 Лечение също в специализирани центрове за стационарно 

лечение, терапевтични комуни, психиатрични болници. 

 Нов подход за лечение – предоставяне на услуги чрез интернет 

и получаване на достъп до програми за лечение от домовете на 

пациентите. 

Актуално състояние и развитие на TDI в Европа 



Субституиращата терапия в Европа 

 Най-често прилаганата форма на лечение на опиоидна 

зависимост (734 000 души през 2012 г. – 50 % от всички 

проблемно употребяващи опиоиди в Европа; 630 000 през 

2007 г.).  

 Предписвани медикаменти: метадон (74 %), също 

бупренорфин (20 %), морфин с бавно освобождаване или 

диацетилморфин (хероин). 

 Най-голямо увеличение на пациенти на субституираща 

терапия в Турция (250 %), Гърция (45 %) и Латвия (28 %) 

(при сравнително ниски базови стойности). 

 Най-голям спад на пациентите на субституираща терапия – 

в Румъния (- 30 %). 

 Обикновено се съчетава с психосоциални мерки. 
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Субституиращата терапия в Европа 

Източник: Европейски доклад за наркотиците 2014 г., EMCDDA 



Лечение за употребяващи: 

 

 Стимуланти – психосоциални мерки (когнитивно-поведенческа 

терапия, метод на управление на поведението) 

 

 Канабис – прилагане на комбинация от когнитивно-

поведенческа терапия, мотивационни интервюта и метод на 

управление на поведението; многоаспектна семейна терапия за 

лечение на млади хора, употребяващи канабис. 
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Резиденциално лечение 

2011 г. (2 500 центъра за резиденциално лечение в Европа) 

            (2 300 центъра тип комуна и 170 програми в болнични заведения)  

Източник: Европейски доклад за наркотиците 2014 г., EMCDDA 



Лечение във връзка с употреба на опиоиди 

 Намалява търсенето на лечение 

за проблеми с хероин, като 

резултат от намаляване на 

новите случаи на употреба на 

хероин в Европа. 

 През 2012 г. в 17 европейски 

страни повече от 10 % от 

употребяващите опиоиди, 

постъпили за първи път на 

специализирано лечение, са 

злоупотребявали с опиоиди, 

различни от хероин – метадон, 

бупренорфин (Финландия), 

фентанил (Естония). 

Постъпили за първи път на лечение за употреба на опиоиди, различни 
от хероин спрямо всички постъпили за първи път на лечение за 

употреба на опиоиди като основно проблемно вещество (%) 

Източник: Европейски доклад за наркотиците 2014 г., EMCDDA 



2012 г. (180 000 постъпили на лечение за проблеми с хероин) (46 %) 

            (  31 000 постъпили за първи път на лечение за проблеми с хероин) (26 %)  

2007 г. (  59 000 постъпили за първи път на лечение за проблеми с хероин) 

Източник: Европейски доклад за наркотиците 2014 г., EMCDDA 
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Инжекционна употреба сред започналите лечение в 

Европа 

 Разпространението на 

инжектирането като 

основен начин на прием 

намалява от 2006 г. сред 

пациентите започващи 

лечение. 

 Измежду пациентите, 

постъпили на 

специализирано лечение, 

38 % от употребяващите 

опиоиди и 24 % от 

употребяващите 

амфетамин съобщават, че 

приемат веществата чрез 

инжектиране. 

Разпространение на инжекционната употреба на наркотици през 
последния месец сред лицата, постъпили на лечение (%) 

Източник: Европейски доклад за наркотиците 2014 г., EMCDDA 



Лечение във връзка с употреба на кокаин 

 Големи различия между отделните страни, като 

около 90 % от всички пациенти на лечение за 

употреба на кокаин са отчетени от едва 5 държави 

(Германия, Испания, Италия, Холандия и 

Великобритания). 

 През 2012 г. малък брой пациенти (2 300), постъпили 

за първи път на лечение в Европа, са посочили крек 

като основно наркотично вещество, като на 

Великобритания се падат 2/3 от тези лица, а на 

Испания и Холандия, по-голямата част от 

останалите. 
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2012 г. (55 000 постъпили на лечение за проблеми с кокаин) (14 %) 

            (26 000 постъпили за първи път на лечение за проблеми с кокаин) (18 %) 

2008 г. (38 000 постъпили за първи път на лечение за проблеми с кокаин) 

Източник: Европейски доклад за наркотиците 2014 г., EMCDDA 



Лечение във връзка с употреба на други стимуланти 

 Употребяващите амфетамин като основно наркотично вещество са 

значителен дял от отчетените пациенти, постъпили за първи път на 

лечение в Германия, Латвия и Полша, а метамфетамин – за 

постъпилите за първи път на лечение в Чехия и Словакия. 

 През 2012 г. екстази е посочен като основно проблемно наркотично 

вещество от по-малко от 1 % (около 550 пациенти) от отчетените 

употребяващи, постъпили за първи на лечение в Европа.  

 Нарастване на търсенето на лечение, свързано с проблеми, 

произтичащи от употреба на синтетични катинони (мефедрон, MDPV, 

пентедрон) в Унгария, Румъния и Великобритания.  

 През 2011-2012 г. приблизително 1 900 употребяващи мефедрон са 

постъпили на лечение във Великобритания, като повече от половината 

от тях са на възраст до 18 години. 
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2012 г. (25 000 постъпили на лечение за проблеми с амфетамини) (6 %) 

            (10 000 постъпили за първи път на лечение за проблеми с амфетамини) 

Източник: Европейски доклад за наркотиците 2014 г., EMCDDA 



Лечение във връзка с употреба на канабис 

 През 2012 г. канабисът е най-често посочван като основната 

причина за постъпване на лечение за употреба на наркотици от 

постъпилите за първи път на лечение. 

 Канабисът е второто най-често посочвано наркотично вещество 

от всички постъпили на лечение през 2012 г. (110 000) 

 Значителни различия между страните, като равнищата варират 

от 2 % в България до 66 % в Унгария посочващи канабиса като 

основно проблемно вещество. Причини могат да бъдат 

разликите по отношение на практиките за насочване към 

лечение, законодателството, вида на достъпните услуги за 

лечение и равнищата на разпространение и употреба на 

канабис. 

Актуално състояние и развитие на TDI в Европа 



2012 г. (110 000 постъпили на лечение за проблеми с канабис) (28 %) 

            (  59 000 постъпили за първи път на лечение за проблеми с канабис) 

2006-2011 г. (45 000 до 61 000 постъпили за първи път на лечение за проблеми с канабис) 

Източник: Европейски доклад за наркотиците 2014 г., EMCDDA 
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Предстоящо 

 Докладване на данни съгласно TDI Protocol 3.0. Около 

половината от страните вече го правят. Голяма част от 

останалите ще са готови да го прилагат от 2015 или 2016 г., а 

само няколко страни ще могат да го правят след 2016 г. 

 Стартиране на Проекта за разпространението на лечението в 

Европа. Първо събиране на данни ще стартира през 2016 г., 

като ще се осъществява периодично на 3 години. 

 Продължаващо сътрудничество на EMCDDA във връзка с TDI 

със страни извън ЕС – Албания, Босна и Херцеговина, 

Македония, Косово, Черна гора, Сърбия и Турция, а също и с 

Армения, Азербайджан, Молдова, Грузия, Украйна, Израел и 

Мароко.  
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Актуално състояние и развитие на 

TDI в Република България 
 

 

 

 



Лечение - къде? 

 Държавни психиатрични болници (ДПБ) (12) 

 Центрове за психично здраве (ЦПЗ) (12) 

 Психиатрични клиники към УМБАЛ (5) 

 Психиатрични отделения към МБАЛ (17) 

 Индивидуални практики за специализирана психиатрична медицинска 

помощ 

 Групови практики за специализирана психиатрична медицинска помощ 

 Програми за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на 

лица зависими към опиоиди  

 Програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били 

зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества 

 Медицински центрове към местата за лишаване от свобода 

 Специализирани болници за лечение на лишените от свобода 

Актуално състояние и развитие на TDI в Република България (2014 г.) 



Пациенти с диагноза F11-F19 по МКБ-10 

Лечебни заведения 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Общо 764 901 927 996 1 299 

в това число:         

Държавни психиатрични болници 7 7 7 8 8 

Центрове за психично здраве 559 732 793 884 919 

Психиатрични клиники 42 40 41 35 35 

Психиатрични отделения 156 122 86 69 66 

Психиатрични практики за СМП 271 

ПОД ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ  

Лечебни заведения 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Общо 1 478 1 225 843 748 824 

в това число:         

Държавни психиатрични болници 408 365 276 251 246 

Центрове за психично здраве 498 391 179 183 236 

Клиники, отделения, сектори 572 469 388 314 342 

ИЗПИСАНИ ХОСПИТАЛИЗИРАНИ СЛУЧАИ 

Източник: Национален център по обществено здраве и анализи 

17,9 пациенти на 100 000 (2013 г.) 

11,3 пациенти на 100 000 (2013 г.) 

426 специализирани кабинета към ЛЗБП, ДКЦ, МЦ, МДЦ, индивидуални и групови 

амбулатории за специализарана медицинска помощ (2013 г.) 



Брой места в субституиращите 

поддържащи програми (2006-2013 г.) 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.  2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1575 

2910 

5110 

5610 

5210 5196 5171 

4642 

Актуално състояние и развитие на TDI в Република България (2014 г.) 



Обхват на субституиращите поддържащи програми 

 30 лечебни центъра (4 642 разрешени места)  

 14 града в България (Благоевград, Бургас, Варна, В. Търново, Враца, Габрово, Добрич, 

Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, София) 

 програми с Метадон (4 242 места, 3 419 заети, 80,6 %) 

 програми с Морфин сулфат (225 места, 138 заети, 61,3%) 

 програми с Бупренорфин (175 места, 6 заети, 3,4 %) 

 3 563 заети места (76,8 % от капацитета) 

  2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Брой функциониращи програми 30 32 31 30 

Брой разрешени места 5 210 5 196 5 171 4 642 

Брой заети места 3 012 3 452 3 445 3 563 

Относителен дял на заетите 57,8 % 66,4 % 66,6 % 76,8 % 
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Програми за психосоциална рехабилитация 

       2013 г. 

 Общо 10 програми с 244 места (519 преминали за лечение и рехабилитация) –  

в София-град, София-област, Варна, Враца, Добрич, Русе и Пловдив 

 5 дневни рехабилитационни програми към лечебни заведения 

 2 програми, изпълнявани от организации с нестопанска цел, регистрирани като 

доставчици на социални услуги 

 3 дългосрочни програми тип „Терапевтична общност” (Къща „Феникс”, Къща „Билани“ и 

„Октава“) 

Актуално състояние и развитие на TDI в Република България (2014 г.) 

  2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Брой функциониращи програми 10 12 10 10 

Брой разрешени места 209 297 230 244 

Брой преминали клиенти 485 659 503 519 

Брой клиенти, завършили програмите        189 300 278 262 



Национална мониторингова 

информационна система за търсене 

на лечение във връзка с употреба на 

наркотици в България (МИС) 

 



Обхват на системата (1994-2013 г.) 

Национална мониторингова информационна система за търсене на лечение във връзка с употреба 
на наркотици в България (МИС) 
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Обхват на системата (2013 г.) 

През 2013 г. тя обхвана 2 154 лица, започващи лечение 

през годината в 18 болнични, 12 извънболнични звена и 

центрове, 24 програми за лечение с агонисти и агонисти-

антагонисти на лица, зависими към опиоиди, 

медицински центрове в 9 затвора и 1 поправителен  дом 

за непълнолетни в 24 населени места на Република 

България. 

Национална мониторингова информационна система за търсене на лечение във връзка с употреба 
на наркотици в България (МИС) 



Центрове за лечение 

 Болнични (inpatient) – наркологични отделения и звена в болнични заведения, 

терапевтични общности 

 Извънболнични (outpatient) – амбулатории към лечебни заведения, 

рехабилитационни програми, програми за лечение с опиеви агонисти и 

агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди 

 Лечебни програми в местата за лишаване от свобода 

 Нископрагови услуги 

 Лични лекари 

Актуално състояние и развитие на TDI в Република България (2014 г.) 

  2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Болнични 23,6 23,6 14,9 16,1 24,9 

Извънболнични 36,5 44,3 28,8 23,5 19,7 

Субституиращи програми 39,9 32,1 35,7 41,4 39,8 

Медицински центрове в затвори  -      - 20,6 19,0 15,6 



Субституиращи поддържащи програми 

  Участва 

в TDI  

  Участва 

в TDI 

ЕТ „ИПСИМПП – Хоризонти“ – Благоевград    „ГПСИМПП Надежда“ ООД ˅ 

ЕТ „Д-р Антонета Кумбиева - ИПСПМП”– Бургас  ˅ „Доверие за здраве – АГПСМП“ ООД ˅ 

МЦ  „Алфеус  АИСМП“ ООД – Бургас    ДПБЛНА ˅ 

„АГПСМП – ЦПЗ“ ЕООД – Варна    ЕТ „АИПСПМП – д-р Ал. Канчелов“ 

„МЦ Терапия 2007 АИСМП“ ООД – Варна    МЦ „Хоризонт – АИСМП“ ООД 

„ЦПЗ Велико Търново“ ЕООД ˅ „ЦПЗ – София област“ ЕООД ˅ 

МЦ „Здраве“ ООД – Враца  ˅ „ГПИСПП – Коев и сие“ ООД ˅ 

„ЦПЗ Враца“ ЕООД ˅ ЕТ „ИПСМП – д-р Боряна Екова“ ˅ 

ЕТ „ИПСПМП – КПЗ – д-р Д. Господинова“ Габрово ˅ „Здраве 2010 – АГПСМПП“ ООД  ˅  

„ЦПЗ д-р П. Станчев – Добрич“ ЕООД ˅ „АИСПМП – д-р Ал. Ангелов” ЕООД ˅ 

ЕТ „Велислава Мартинова“ АСМПИПП – Ловеч  ˅ „Бонклиникс  - ГПСПМП“ ООД  СЗ  ˅  

ДПБ Пазарджик ˅ „АГПСМП д-р Тинка Начева“ ООД СЗ   ˅   

МЦ Апекс, Плевен ˅     

„ЦПЗ Пловдив“ ЕООД  ˅      

„Д-р Стелян Лазаров АИПСМПП“ ЕООД Пловдив ˅     

„АГПСПП - Филипополис“ ООД – Пловдив  ˅     

ЕТ „Д-р В. Димитрова АИПСПП“ – Пловдив  ˅     

„ЦПЗ Русе“ ЕООД ˅     

Актуално състояние и развитие на TDI в Република България (2014 г.) 



Участници И-МИС (2014 г.) 

 София – Извънболнична база на ДПБЛНА 

 София – Метадонова програма на ДПБЛНА  

 София – ДПБЛНА – Суходол  

 София – „АИСПМП - д-р Александър Ангелов” 

 София – „Доверие за здраве – АГПСМП” ООД  

 София – „ГПИСМПП Надежда”  

 София – ЦПЗ – София област  

 София – „ИПСМП д-р Боряна Екова”  

 София – „ГПИСПП Коев и Сие”  

 София – ТО „Феникс“ 

 София – Асоциация „Солидарност“ 

 София – ПИЦ по ПН 

 Враца – ЦПЗ 

 Враца – МЦ „Здраве” 

 Пловдив – ЦПЗ 

 Пловдив – „Д-р Стелян Лазаров – АИПСМПП 2010“ ЕООД 

 Пловдив – „АГПСПП - Филипополис” ООД 

 Пловдив – ЕТ „Д-р Венчеслава Димитрова АИПСПП”   

 Пазарджик – ДПБ  

 Добрич – ЦПЗ  

 Кърджали – ДПБ  

 Ловеч – ЕТ „В. Мартинова” – АСМП по ИПП 

 Плевен – Клиника за лечение на зависимости към УМБАЛ 

 Раднево – ДПБ „Д-р Г. Кисьов”  

 Русе – ЦПЗ 

 Варна – МБАЛ „Св. Марина” (НО) 

Национална мониторингова информационна система за търсене на лечение във връзка с употреба 
на наркотици в България (МИС) 
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Отчетни форми (агрегирани данни) 2013 г. 

Национална мониторингова информационна система за търсене на лечение във връзка с употреба 
на наркотици в България (МИС) 

ДПБ Севлиево 

ДПБ Карвуна 

ДПБ Карлуково 

ДПБ Ловеч 

ДПБ Бяла 

ДПБ Царев брод 

ЦПЗ Бургас 

ЦПЗ Русе 

ЦПЗ Стара Загора 

ЦПЗ Хасково 

УМБАЛ Пловдив ПО 

МБАЛ Перник 

Затвор Бобов дол 

Затвор Бургас 

Затвор Варна 

Затвор Враца 

Затвор Плевен 

Затвор Пазарджик 

Затвор Пловдив 

Затвор Сливен 

Затвор София 

Поправителен дом Бойчиновци 

ТО „Билани" 

ТО „Октава“ 

Проект Пеперуда 

ДРП ЦПЗ Добрич 

ДЦ за ресоциализация ЦПЗ Русе 

ЕТ „Д-р Ант Кумбиева-ИПСПМП” 

„ЦПЗ Велико Търново” ЕООД 

ИПСПМП КПЗ Д-р Д. Господинова 

„Здраве 2010 - АГПСМП по П” ООД 

МЦ „Апекс" Плевен 

Бонклиникс- ГПСПМП, Ст. Загора 

АГПСМП Д-р Тинка Начева, СЗ 

http://dpbsevlievo.com/wp-content/uploads/2012/08/dpb_1.jpg


Относителен дял (%) на клиентите, 

потърсили за първи път лечение 

Някои основни резултати (2000-2013 г.) 
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Относителен дял (%) на жените сред 

търсещите лечение 
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(2013 г.: мъже – 81,1 %, жени – 18,7 %) 



Средна възраст на търсещите лечение (г.) 
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(2013 г. - обща средна възраст на потърсилите лечение 29,5 г.) 



Най-високо завършено образование сред търсещите 

лечение (2013 г.) 

никога не са били на училище – 2,9 %; без завършено начално образование – 3,8 %;  

начално – 6,0 % 
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Относителен дял (%) на учениците и 

студентите сред търсещите лечение 

2013 г.: ученици – 1,6 %, студенти – 2,4 % 
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Относителен дял (%) на лицата с постоянна 

заетост сред търсещите лечение 

2013 г.: постоянна заетост – 18,3 %, безработни – 48,9 %,  

             икономически неактивни – 6,6 %, с временна заетост – 21,1 % 
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Относителен дял (%) на лицата, които не 

са от основния етнос в страната 

2013 г.: български – 81,8 %, ромски – 13,5 %, турски – 2,7 %, друг – 1,0 % 
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Относителен дял на лицата, регистрирани в И-МИС 
(по основно, второ и трето проблемно вещество) през 2013 г. 

 
Вещество Като основно 

проблемно 

вещество 

Като второ 

проблемно 

вещество 

Като трето 

проблемно 

вещество 

Хероин 77,8 3,6  0,2  

Метадон (не за лечение) 5,5 10,3 1,5  

Метадон (за лечение) 4,6  3,7  0,7 

Субститол (не за лечение) 1,5 1,0  0,4 

Субститол (за лечение) - 0,4 - 

Кокаин 0,8 2,4 0,7  

Амфетамин 2,5  5,2  3,0  

Екстази 0,1 0,2  0,1  

Барбитурати - 0,1 0,1  

Бензодиазепини 1,8 4,9  3,2  

Марихуана 1,3  13,4  3,9  

Хашиш 0,3 0,1 - 

Антидепресанти 1,7 0,2 0,2  

Неуточнени медикаменти 1,1                                  - 0,1 

Алкохол - 1,0  0,4  

Данните се отнасят само до регистрираните в  И-МИС 1 354 лица 



Относителен дял (%) на търсещите лечение във 

връзка с употреба на ХЕРОИН или други опиати 

2013 г.: хероин (70,1 %), метадон (не за лечение) (7,1 %) 

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.  2011 г. 2012 г. 2013 г. 

98% 
96% 96% 96% 95% 95% 

98% 98% 
96% 95% 

87% 

80% 80% 81% 



Средна възраст при първата употреба на 

основното вещество (навършени години) 

2013 г.: обща средна възраст на първата употреба 19,6 г.  

18,5 

18,8 
18,7 

18,4 
18,3 

18,4 
18,5 

18,9 
18,8 

19,1 

19,6 

18,4 

20,3 

19,6 

17

17,5

18

18,5

19

19,5

20

20,5

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.  2011 г. 2012 г. 2013 г. 



Относителен дял (%) на ежедневно 

употребяващите основното вещество 

2013 г.: 1 път в седмицата и по-рядко – 5,6 %, 2-6 дни в седмицата – 10,4 %) 
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Относителен дял (%) на инжектиращите 

основното вещество 
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2013 г.: пушене – 9,4 %, ядене/пиене – 11,1 %, смъркане – 7,8 %, вдишване – 1,8 % 



Относителен дял (%) на лицата с продължителност на 

употреба на основното вещество > 5 години 

2012 г.: с продължителност на употреба > 10 години – 47,6 % 
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Данните се отнасят само до регистрираните 1 354 лица в И-МИС  



Относителен дял (%) на лицата, използвали някога в 

живота си употребявани игли или спринцовки 
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2013 г.: 16,1 % никога не са инжектирали; 32,3 % - няма данни 

2013 г.: 15,9 % инжектирали, но не са използвали УИС 



Относителен дял (%) на лицата, живеещи с 

друг(и) употребяващ(и) наркотици 

2013 г.: не живеят – 61,2 %; няма данни – 27,3 % 

Данните се отнасят само до регистрираните 1 354 лица в И-МИС  
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Профил на потърсилите лечение 

 Пол – преобладаващо мъже (81,1 %) 

 Етническа група – преобладаващо българи 

(81,8%) 

 Обща средна възраст – 29,5 г. 

 Образование – преобладаващо средно (56,2 %) 

 Основно проблемно вещество – хероин (70,1 %) 

 Честота на употреба – ежедневна (56,4 %) 

 Начин на употреба – инжекционна (64,4 %) 

 Обща средна възраст на първа употреба – 19,6 г. 

Национална мониторингова информационна система за търсене на лечение във връзка с употреба 
на наркотици в България (МИС) 



Оптимизиране на събирането на данни за 

клиентите търсещи лечение във връзка с 

употреба на наркотици в България 
 

 

 

 



Събиране на данните 

 От 2003 г. събирането на данните, тяхната обработка и анализ се осъществява 

от Националния фокусен център за наркотици и наркомании (НФЦ).  

 До 2008 г. данните се събират само чрез форма-въпросник за пациенти с 

наркопроблем (МУЛТИ СИТИ), която се попълва от лица, работещи с 

пациентите – лекари, сестри, психолози, социални работници, при спазване на 

всички мерки за запазване на конфиденциалността на данните. 

 От началото на 2009 г. фукционира и Интернет базирана електронна версия на 

Националната информационна система за търсене на лечение във връзка с 

употреба на наркотици в България (И-МИС) – on-line попълване на въпросници, 

търсене по определени параметри, извеждане на статистика. 

 От 2011 г. се използва и Отчетна форма за лекуваните пациенти с 

наркопроблем, чрез която лечебни центрове, които не участват в И-МИС, 

подават агрегирани данни по въпросите, заложени в електронната версия на 

системата. През същата година бяха обхванати и медицинските центрове към 

местата за лишаване от свобода в Република България. 

Оптимизиране на събирането на данни за клиентите търсещи лечение във връзка с употреба на 
наркотици в България 



Инструменти за събиране на данните 

 Въпросник за 

пациенти с 

наркопроблем 

(Мулти Сити) 

 Отчетна форма за  

лекуваните пациенти 

с наркопроблем 

 Интернет базирана 

електронна версия 

на Националната 

информационна 

система за търсене 

на лечение 

 Инструкция за 

работа с 

електронната версия 

 Списък на кодовете 

на веществата   

Оптимизиране на събирането на данни за клиентите търсещи лечение във връзка с употреба на 
наркотици в България 





Оптимизиране на събирането на данни за клиентите търсещи лечение във връзка с употреба на 
наркотици в България 



Варианти за събиране на информация 

 Попълване на хартиен въпросник за 

пациенти с наркопроблем 

 Попълване в електронната on-line версия на 

системата за търсене на лечение 

 Попълване на сборник таблици съобразно 

исканата от EMCDDA информация 

Оптимизиране на събирането на данни за клиентите търсещи лечение във връзка с употреба на 
наркотици в България 


