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наркотици и наркомании 



За какво ще говорим? 

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ДАННИ СВЪРЗАНИ СЪС 

СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧЕНИ ГРУПИ, ПРОГРАМИ И 

ДЕЙНОСТИ В СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА 

ЦЕНТРАЛНО И МЕСТНО НИВО, ПРЕВЕНЦИЯ НА 

ПРЕСТЪПНОСТТА 



Според дефиниция на Европейския мониторинг център за 
наркотици и наркомании (EMCDDA) 

 

• Употребата на наркотици може да се разглежда или като следствие или 
причина за социалното изключване, също така, употребата на наркотици 
може да доведе до влошаване на условията на живот, но, от друга страна, 
процесите на социална маргинализация може да бъде причина за започване 
на употребата на наркотици. 

 

• Въпреки това, връзката между употребата на наркотици и социална изолация, 
не е непременно причинно-следствена, защото социалното изключване "не 
се отнася за всички потребители на наркотици". 



ПО ДЕФИНИЦИЯ НА ЕС 

 ВИДОВЕ СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧЕНИ ГРУПИ СА : 

 

• БЕЗРАБОТНИ 

• БЕЗДОМНИ 

• НЕЛЕГАЛНИ ЕМИГРАНТИ 

• ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ 

• МАРГИНАЛНИ ГРУПИ 



Социално изключени групи в сред лицата потърсили лечение  
на национално ниво 

 

• Данните от мониторинговата система за търсене на 
лечение (TDI) в България за 2013 г. показват, че броят на 
регистрираните лица за годината е 2 154 лица. 

 
 

 

 

 



Относителен дял на безработните, регистрирани в 
системата на търсене на лечение  

През периода 2007 до 2013 г. 
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Социално изключени групи  сред лицата потърсили лечение  
на местно ниво 

 
•   Данните от мониторинговата система за търсене на 
лечение (TDI) за 2014 г. показва,  че регистрираните пациенти 
от градовете в Северозападна България са 205 на брой. 

 

 

 

 

Безработни 
 

45.9 % 

Бездомни 
 

0.5 % 

 ТРЕТИ РЕГИОНАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР  
27 - 28 МАЙ 2015 г. 



Инжекционна употреба и социално изключени групи 

 

• През 2012 и 2014 г. се  осъществиха проучвания, 
обхващащи поведенческите характеристики на 
инжекционно употребяващи наркотични вещества. 

 

• Една от целите на проучванията е да се разбере 
какъв е профилът на по-голямята част  
инжекционно - употребяващи наркотици. 

 

• Основна целева група, която попада в проучването  
са клиенти от програмите за намаляване на щетите 
и субституиращи поддържащи програми. 

  

• И двете проучвания отчитат високи стойности на 
безработни лица, които не работят и не търсят 
активно работа 

 

 

 



ДАННИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО 

 Инжекционна употреба 

• През 2012 г. 65,0 % от изследваните лица, са употребявали инжекционно хероин, докато през 
2014 има леко понижение 62,0 %. 

• През 2014 г., инжекционната употреба на амфетамини е била по-висока сравнение с 2012 г.  

 Показатели за рискови фактори при инжекционната употреба 

• През 2012 г. ежедневната инжекционна употреба (през последните 4 седмици) е била 14,3 %, 
докато през 2014 имаме увеличение до 24,5 %. 

• През 2012 г. 36,6 % (през последните 4 седмици) са използвали употребявани 
игли/спринцовки, през 2014 г. имаме намаление по този показател до 28,2 %. 

• През 2012 г. 7,9 % са инжектирали повече от 3 пъти дневно, през 2014 г. този дял бележи лек 
спад до 6,7 %. 

 

 

 



Употреба сред специфични 
социални групи 

 

 През 2013 г. се проведе национално проучване за 
нагласите и употребата на психоактивни вещества сред 
деца,   отглеждани/пребиваващи в Домове.  

 

 Изследването обхваща домовете  за деца, лишени от 
родителска грижа (ДДРЛГ), възпитателните училища-
интернати(ВУИ) и социално-педагогическите интернати 
(СПИ). 

ТРЕТИ РЕГИОНАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР  27- 
28 МАЙ 2015 г. 



ДОМОВЕ 

• ДДЛРГ Пребивават деца на възраст 12-18, лишени от родителска грижа, която 
най-често е свързана с изоставяне, неглижиране спрямо потребностите на 
децата или израстване в условия на рискова среда. 

 

• ВУИ/СПИ Представляват държавни училища с общежития към тях, в които се 
настаняват: малолетни над 8-годишна възраст и непълнолетни, извършили 
противообществени прояви, като към тях са били приложени възпитателни 
мерки от ЗБППМН. 

 

 

 

 

 

Кражба 

  

66.48 % 

  

Бягство от собствен дом/вкъщи 

  

18.99 % 

  

Хулиганство 

  

6.14 % 

Скитничество        3.35 %   

  

Агресивно поведение 

  

2.79 % 

Просия 2.23 % 

  



ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ  НА ЛИЦАТА ОТ ДДЛРГ, ВУИ/СПИ УПОТРЕБЯВАЩИ  ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРЕЗ 
ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА  

ВЕЩЕСТВА ДДЛРГ ВУИ/СПИ 

Хероин 0.2 7.3 

Метадон 0,2 2.8 

Морфин, Кодеин, Лидол 0.2 2.8 

Кокаин 1.24 9.8 

Амфетамини 0.2 13.4 

Екстази 0.2 9.5 

Пико, други 
метамфетанини 

0.7 12.8 

LSD 0.2 2,8 

Халюциногенни гъби 0.4 2.8 

Марихуана 4.2 43.6 

Хашиш 1.8 14.0 

"Дишане" на лепила, 
бронз, разтворители и др. 

1.8 21.8 

Анаболни стероиди 0.7 0.6 



 

 

 

 

 

ВУИ и СПИ 

Употребата в дома е 14.5 % а извън него 12.3 % 

Употребата при  лицата, които пребивават в дома повече от една година е с 
по-високи стойности спрямо тези, които пребивават в него до една година  

На 82.0 % от анкетираните лица от ВУИ и СПИ са им предлагали наркотици 
през последната година  



Практики в социалната политика 
по отношение на зависими лица 

 

НА НАЦИОНАЛНО И 

МЕСТНО НИВО 



Звена към 

МТСП 

АГЕНЦИЯ ПО 
ЗАЕТОСТТА 

Дирекция 

„Бюро по 
труда“ 

Изпълнителна 
Агенция 

„Главна инспекция 
по труда“ 

КОМИСИЯ ПО 
ЗАЕТОСТТА 

Институции за 
реализиране на 
програмата 



 
 

Основни задачи на програмата: 
  
 

 

 Определяне на безработните, които са обект на програмата, от 
поделенията на Агенцията по заетостта и мотивиране на целевата 
група за активно поведение на пазара на труда. 

 

 Организиране на професионално ориентиране, информиране и 
консултиране на безработните, обект на програмата. 

 

 Идентифициране на работодатели, желаещи да разкрият. работни 
места за безработните, обект на програмата и организиране и 
провеждане на обучения по заявки на тези работодатели. 



Цел на програмата 

• Да се повиши пригодността 
за заетост и осигуряване на 

работа на безработни в 
трудоспособна възраст, 

регистрирани в Дирекция 
“Бюро по труда” на лица 

преминали успешно курс на 
лечение за зависимост към 

наркотични вещества. 



Проблеми на програмата 

 

• Програмата функционира от 2005 г. до 2006 г.  

 

• Спецификата на тази целева група, както и липсата на желание на лицата, преминали успешно курс 
на лечение за зависимост към наркотични вещества да се регистрират в бюрата по труда, прави 
процеса на идентифициране и включването им в програмата много труден.  

 

• От 2006 претърпява изменение и тази програма влиза като една от основните дейности в  
Националния план за действие по заетостта, който се прави за всяка година и от тогава се 
изпълнявана като Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания 
(НПЗОХТУ).   

 

• Към 31.12.2012 г. в НПЗОХТУ са включени общо 413 лица, от които 285 лица са с над 71% - 
намалена работоспособност, 42 лица са със сензорни увреждания и 31 лица са с ментални 
увреждания. 



СОЦИАЛНА РЕИНТЕГРАЦИЯ 

 

ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА 

  

• Предоставянето на услугата «Защитено жилище» (ЗЖ) за наркозависими лица се 
осъществява от основно от неправителствени организации, които са вписани в 
регистъра на Агенцията за социално подпомагане (АСП). 

  

• Те са регистрирани, като доставчици на социални услуги, съгласно разпоредбата на чл. 
47 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. 

 

• По данни от АСП през 2013 г.  са функционирали 7 на брой ЗЖ, като  през тях в годината 
са преминали общо 291 лица. 

 



Обхват на услугата 



Оперативна програма: “Развитие на 
човешките ресурси 

Наименован

ие на 

Бенефициен

та 

Наименование 

на проектното 

предложение 

Начало на 

проекта 

 

Край на 

проекта 

  

  

Кратко описание 

  

Сдружение 

«Майки 

срещу 

дрогата» 

 

"Рестарт" 01.01.2011 

г. 

31.01.2012

г. 
Повишаване и оптимизиране 

системата за предоставяне на 

социални услуги за 

възстановяващи се 

наркозависими лица  и 

практическа работа с лишени 

от свобода зависими от ПАВ  

 

От тези услуги са се 

възползвали 147 лица. 



Програми в социалната политика по 
отношение на социално изключени 

групи 

 

НА НАЦИОНАЛНО И 

МЕСТНО НИВО 



                  Превантивно информационен център софия 

Чрез  изпълнение на договор между министерство 
на здравеопазването и Столична община  през 

2013 г.  беше утвърдена програмата: 

„Аутрич работа с деца и младежи в риск, и с 
маргинализирани общности сред етническите 
малцинства за борба с срещу злоупотребата с 
наркотични вещества.  

 



ЗА ПРОГРАМАТА 

 

 Задачата на програмата е да работи на терен сред самата общност, преди тя 
да е потърсила помощ от съответните институции и всяко дете което ще 
попадне в целевата група на проекта  да бъде мотивирано за промяна в и 
здравословно поведение. 

 

 Целеви групи са деца и младежи на улицата на възраст от 12 до 25 годишна 
възраст, временно или трайно застрашени от злоупотреба с ПАВ и 
разпространение на ППБ, както и маргинализираната общност  сред 
етническите малцинства .  

  
За  период  от м.Октомври 2014 – до м. Януари 2015 г. 

вкл. - общ брой на лицата  обхванати от програмата са 

145 от тях: 

• Деца и младежи     117 

• Родители и близки 28 

 



Начин за идентифициране на бездомни лица 

 

• Агенцията за социално подпомагане (АСП) от 2010 г завежда 

 регистър за бездомните лица в територията на България. 

 

• Инструмента за събиране на информация в този регистър е свързан с 

тези лица, на които са им отпуснати социални помощи чрез 

регионалните дирекции на АСП, както и тези лица, които са били 

настанени в Центровете за временно настаняване на бездомни (ЦВН). 

 

• На територията на страната съществуват 12 на брой ЦВН, като за 

района на Северозападна България са 3, които се намират в градовете 

Видин – (1), Монтана– (1) и Лом – (1). 

ТРЕТИ РЕГИОНАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН 
СЕМИНАР  27 - 28 МАЙ 2015 г. 



Начин за идентифициране на бездомни лица 

 
  По данни на АСП за 2012 г. общо за страната са били регистрирани 

757 на брой бездомни лица, от тях за района Северозападна 
България са: 

 

  Област Велико Търново - 24 

  Област  Габрово – 20 

  Област Враца - 5 

  Област Видин - 5 

  Област Плевен – 1 

  Област Монтана  - 0 

  Област Ловеч - 0 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕТИ РЕГИОНАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН 
СЕМИНАР  27 - 28  МАЙ 2015 г. 





МВР 

 

• Министерството на вътрешните работи (МВР) осъществява дейности, 
насочени към защита на гражданите, националната  сигурност и  
обществения ред.  
 

• Превенцията върху престъпността  е сред водещите функции и една от 
най-важните, посредством  която  се  изпълняват  основните  задачи  
на министерството, чрез Областните дирекции на МВР.   

 
• Органите на МВР осъществяват обща и индивидуална дейност, 

предотвратяват и пресичат престъпления и други правонарушения. 



 
 

Основни дейности на ОД на МВР по линия “Наркотици” 
 
 

 

 Отзовавания на сигнали за нарушения, свързани с наркотици  

 Водене на  оперативни дела  

 Задържане на  лица  за производство и нарко - разпространение  

 Провеждане специализирани полицейски операции   

 Профилактиране на наркосборища и питейни и увеселителни 
заведения  

 Проверка на  училищни райони   

 Разкриване на нови наркосборища и места за продажба на наркотици  

 Установяване на  организирани престъпни групи  



 

 По данни на ГДНП ,Областните дирекции на Министерство на 
вътрешните работи (ОДМВР) и СДВР през 2013 г : 

 

• Тяхните служители са се отзовали на 1823 сигнала за нарушения, 
свързани с наркотици.  

• Водени са били 415 оперативни дела.  

• Провели са се 2 494 специализирани полицейски операции.   

• Установени са били 18 на брой организирани престъпни групи .  

Дейности по линия „Наркотици“ на национално ниво за 2013 г 



Дейности по линия „Наркотици“ на местно ниво за 2013 г 

*Общо за страната 4 552 (включващи 27 ОДМВР и СДВР) 



Дейности по линия „Наркотици“ на местно ниво за 2013 г 

 *Общо за страната 3 120 (включващи 27 ОДМВР и СДВР) 



Дейности по линия „Наркотици“ на местно ниво за 2013 г 

* Общо за страната 253 (включващи 27 ОДМВР и СДВР) 



Благодаря за вниманието 

http://www.nfp-drugs.bg/ 


