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За какво ще говорим? 

 Информация, информационна система;  

 Роля, история, състояние и обща 

методология на проучванията в областта 

на намаляване на търсенето на наркотици; 

 Ресурси. 
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СТРУКТУРА НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ПО НАРКОТИЦИТЕ 

Социалният 
контекст / фон 
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Какво включва социалният контекст / фон? 

Информация относно профила на града: 
 
Площ и администрация 
Обща площ – кв.км, От колко поделения е съставен градът? 
 
Демографска характеристика 
Население – брой, Демографска структура на населението, 
Миграция, Етнически групи, Структура на домакинствата, Други аспекти 
 
Географски и икономически характеристики 
Географско положение, Икономическа активност, Икономическо 
развитие, Други аспекти 
 
Социално-икономически характеристики 
Безработица/заетост, Жилищна ситуация, Образование, Други аспекти 
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Какво включва социалният контекст / фон? 

Информация относно профила на града : 
 
Културални характеристики 
Културни традиции, Субкултурни стилове на живот, Други аспекти 
 
История на употребата на наркотици и проблемите с тях 
Разпространение на наркотиците, Пазар на наркотиците, Проблеми, 
свързани с тях, Местна политика по отношение на наркотиците 
 
Лечение и грижи  
Лечебни центрове - типология на центровете, брой, капацитет, персонал, 
Други служби - служби за наркомани, превантивни проекти, 
информационни/телефонни служби 

Втори регионален обучителен семинар на НФЦ – София, 2-3.04.2015         Момчил Василев 



Какво включва социалният контекст / фон? 

Информация относно профила на града : 
 
Прилагане на закона 
Данни за Национална полиция и митнически агенции 
 
Политически инициативи и промени в законодателството 
Политически инициативи, промени в законодателството 
 
Обществено мнение, загриженост и конфронтация 
Изследвания на общественото мнение през последната година, 
Изследвания на обществената конфронтация през последната година  
 
Пазар и достъпност на незаконните наркотични вещества 
Улична цена на незаконните наркотици, Улична чистота на незаконните 
наркотици 
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Социалният 
контекст / фон 

Равнище и 
характеристики на 

употребата 

Епидемио
-логия 
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Структурирана информация относно: 
 
Ниво на разпространение на употребата сред населението 
 
Ниво на разпространение на употребата сред учениците 
 
Оценка на разпространението на проблемната употреба 
 
Оценка на разпространението на инжекционната употреба 
 

Какво включва епидемиологичната картина? 
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Социалният 
контекст / фон 

Равнище и 
характеристики на 

употребата 

Здравни и 
социални 

последици 
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Структурирана информация относно: 
 
Търсене на лечение (вкл. за първи път) 
 
Смъртност, свързана с употребата на наркотици 
 
Инфекциозни болести сред употребяващите (инжекционно) 
 
Не-фатални спешни случаи, свързани с наркотици 

Какво включва познанието за здравните последици? 
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Структурирана информация относно: 
 
Полицейските арести, свързани с наркотици 
 
Обвинения при закононарушения, свързани с наркотици  
 
Присъди при закононарушения, свързани с наркотици 
 
Залавяния на пратки наркотици 

Какво включва познанието за социалните последици? 
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Социалният 
контекст / фон 

Равнище и 
характеристики на 

употребата 

Здравни и 
социални 

последици 

Социален 
отговор  
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Структурирана информация относно: 
 
Промени в нормативната уредба 
 
Състояние на общественото мнение по проблемите на 
наркотиците 
 
Развитие на лечебната система 
 
Наличие и характеристики на опиатна субституция 
 
Обмен и раздаване на игли 
 
Превантивни дейности и проекти 
 
Информационни / телефонни служби 

Какво включва познанието за социалния отговор? 
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ЦИКЛИ НА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ ПРОУЧВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ 
 

ЗАТВОРИ – 2014 + 4 

УНИВЕРСИТЕТИ – 2014 + 4 

ПРЕДЛАГАНЕТО НА ЛЕЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ – 2014 + 4 

КО-МОРБИДНОСТ – 2014 + 4 

ОЦЕНКИ ЗА БРОЯ НА ПРОБЛЕМНО УПОТРЕБЯВАЩИТЕ НАРКОТИЦИ – 2014 + 4 

ПОВЕДЕНЧЕСКО СРЕД ИУН – 2014 + 2 

УЧИЛИЩНО ПРОУЧВАНЕ ПО ПРОЕКТА ESPAD (15-16 Г.) – 2015 + 4 

КАЧЕСТВЕНО (ПСИХОЛОГИЧЕСКО) ПРОУЧВАНЕ – 2015 + 4 

ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ – 2015 + 4 

ПРОУЧВАНЕ СРЕД ОБЩОТО НАСЕЛЕНИЕ - GPS (15-64) – 2016 + 4 

CAPTURE-RECAPTURE – 2016 + 4 

МЛАДИ ХОРА (15-34) – 2017 + 4 

НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ (ІХ-ХІІ КЛ.) – 2017 + 4 

БЕЗРАБОТНИ – 2017 + 4 

БЕЗДОМНИ – 2017 + 4 

МАЛЦИНСТВА – 2017 + 4 

КОХОРТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА СМЪРТНОСТТА – 2017 + 4 

ТЪРСЕНЕТО НА ЛЕЧЕНИЕ - TDI – всяка година 

ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ – всяка година 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - DRID – всяка година 

БРОЙ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СМЪРТНИ СЛУЧАИ - DRD – всяка година 

УЛИЧНИ ЦЕНИ НА НАРКОТИЦИ – всяка година 

ПРЕГЛЕД НА ПРЕСАТА ПО ТЕМАТА “НАРКОТИЦИ” – всяка година 

МОНИТОРИНГ НА ИНТЕРНЕТ – всяка година 

НОВИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА - EWS – всяка година 

Втори регионален обучителен семинар на НФЦ – София, 2-3.04.2015         Момчил Василев 



Vidin 

Montana 
Vratsa 

Pleven 

V.Tarnovo 

Rousse 

Silistra 

Dobrich 

Varna 

Bourgas 

Yambol 

Sliven 

Targovishte 

Razgrad 

St.Zagora 

Gabrovo 

Haskovo 

Plovdiv 

Lovech 

Sofia 
Pernik 

Kyustendil 

Blagoevgrad 

Pazardjik 

Smolyan Kardjali 

Shumen 

Sofia-region 

Romania 

Serbia 

FYROM 

Greece 

Turkey 

Black See 

ГОДИНА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОСЛЕДНОТО УЧЕНИЧЕСКО 
ПРОУЧВАНЕ В ОБЛАСТНИТЕ ЦЕНТРОВЕ 
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София 

35.7 

Перник 

41.9 

Кюстендил 

13.8 

Благоевград 

16.2 

Пазарджик 

33.7 

Смолян 

10.9 

София област 

18.0 

Romania 

Serbia 

Greece 

Turkey 

Черно море 

Източник: Национално представително проучване относно употребата на психоактивни вещества 

сред учениците в гимназиален курс на обучение (9-12 клас) в България, НФЦ и Алфа Рисърч, 2013 г. 

УПОТРЕБА НА НЯКАКВО НАРКОТИЧНО ВЕЩЕСТВО ПОНЕ 
ВЕДНЪЖ В ЖИВОТА (1) 

BG 
28.2 
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София 

41.0 

Перник 

Кюстендил 

19.7 

Благоевград 

26.9 

Пазарджик 

Смолян 

21.7 

София област 

19.0 

Romania 

Greece 

Turkey 

Черно море 

Източник: Национално представително проучване относно употребата на психоактивни 

вещества сред учениците в гимназиален курс на обучение (9-12 клас) в България, НФЦ и 

Алфа Рисърч, 2013 г.; градски проучвания сред ученици, 2012-2014 г. 

УПОТРЕБА НА НЯКАКВО НАРКОТИЧНО ВЕЩЕСТВО ПОНЕ 
ВЕДНЪЖ В ЖИВОТА (2) 

BG 
28.2 
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София 

16.3 

Перник 

25.0 

Кюстендил 

12.1 

Благоевград 

8.1 

Пазарджик 

21.1 

Смолян 

4.3 

София област 

6.7 

Romania 

Serbia 

FYROM 

Greece 

Черно море 

Източник: Национално представително проучване относно употребата на психоактивни вещества 

сред учениците в гимназиален курс на обучение (9-12 клас) в България, НФЦ и Алфа Рисърч, 2013 г. 

BG 
15.1 
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УПОТРЕБА НА НЯКАКВО НАРКОТИЧНО ВЕЩЕСТВО ПРЕЗ 
ПОЛЕДНИТЕ 30 ДНИ (1) 



София 

16.4 

Перник 

Кюстендил 

11.3 

Благоевград 

12.5 

Пазарджик 

Смолян 

8.3 

София област 

10.3 

Romania 

Serbia 

FYROM 

Greece 

Черно море 

BG 
15.1 

УПОТРЕБА НА НЯКАКВО НАРКОТИЧНО ВЕЩЕСТВО ПРЕЗ 
ПОЛЕДНИТЕ 30 ДНИ (2) 
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Източник: Национално представително проучване относно употребата на психоактивни 

вещества сред учениците в гимназиален курс на обучение (9-12 клас) в България, НФЦ и 

Алфа Рисърч, 2013 г.; градски проучвания сред ученици, 2012-2014 г. 



Епидемиологията е наука (самостоятелен клон на медицинската наука), която 
изучава причините за възникването и разпространението на болестите в човешките 
общества и прилага получените знания за ограничаване и ликвидиране на тези 
болести, тоест в областта на публичното здраве. 

Епидемологията изучава основните характерни модели, причини за заболяванията и 
ефекти върху здравето, както и типове състояния, които са определящи за 
определени популации. 

Епидемиологичните методи подпомагат доказателствената медицина, като 
епидемолозите изучават събирането, дизайна и статистическия анализ на 
популационни данни, като интерпретират и разпределят резултатите. 

Епидемологията е свързана и ползва методология от биологията, статистиката, 
социалните науки (като антропология, културология и т.н.) и инженерните науки. 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕПИДЕМИОЛОГИЯТА? 
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Епидемиология 

Кой… 

Какво… 

Колко… 

Как… 

Защо… 

…употребява ? 
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Система от епидемиологични данни относно употребата 

на наркотични вещества 

Ключови индикатори 
Разпространение и начини на употреба на наркотици сред населението 
епидемиологични (социологически) изследвания на населението 

Разпространение и характеристики на проблемната употреба на наркотици 
оценки на разпространението, на базата на: медицинска статистика; проучвания за 
търсенето на лечение; проучвания сред целеви групи 

Инфекциозни заболявания, свързани с употребата на наркотици 
данни за разпространение на НІV-инфекции, Хепатит В и С сред инжекционно 
употребяващите наркотици 

Умирания, свързани с употребата на наркотици и смъртност сред употребяващите 
наркотици 
статистика, основана на официални регистри за умиранията сред населението, и 
кохортни проучвания за смъртността сред употребяващите наркотици 

Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици 
данни от специализирани лечебни центрове 

Втори регионален обучителен семинар на НФЦ – София, 2-3.04.2015         Момчил Василев 



ТЕМИ / ИНДИКАТОРИ СРЕДСТВА ЗА 

ПРИЛАГАНЕ 

СТАТУТ 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 

УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ 

СРЕД ОБЩОТО НАСЕЛЕНИЕ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИ 

ПРОУЧВАНИЯ СРЕД 

НАСЕЛЕНИЕТО 

целеви 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 

УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ 

СРЕД УЧЕНИЦИТЕ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИ 

ПРОУЧВАНИЯ СРЕД 

НАСЕЛЕНИЕТО 

целеви 

ОЦЕНКА НА 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА 

ПРОБЛЕМНАТА УПОТРЕБА 

РАЗЛИЧНИ МЕТОДИ ЗА 

ОЦЕНКА НА ПРОБЛ. 

УПОТРЕБА 

целеви 

ОЦЕНКА НА ИНЖЕКЦИОННАТА 

УПОТРЕБА 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА 

НА ИНЖ. УПОТРЕБА 

целеви 

ТЪРСЕНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ЗДРАВНИ РЕГИСТРИ; 

ПРОУЧВАНЕ НА ТЛ 

рутинни; 

целеви 

КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ТЕМИТЕ / ИНДИКАТОРИТЕ (1/3) 
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ТЕМИ / ИНДИКАТОРИ СРЕДСТВА ЗА 

ПРИЛАГАНЕ 

СТАТУТ 

ОПИАТНА СУБСТИТУЦИЯ РЕГИСТРИ, ОТЧЕТИ рутинни 

ОБМЕН НА ИГЛИ РЕГИСТРИ, ОТЧЕТИ рутинни 

СМЪРТНОСТ, ДЪЛЖАЩА СЕ 

НА УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ 

МЕД. СТАТИСТИКА; 

РЕГИСТРИ (Пол., СпП) 

рутинни 

ИНФ. ЗАБОЛЯВАНИЯ СРЕД 

УПОТРЕБЯВАЩИТЕ 

НАРКОТИЦИ 

РЕГИСТРИ, ОТЧЕТНА 

СИСТЕМА (ХЕИ, Лаб.) 

рутинни 

НЕ-ФАТАЛНИ СПЕШНИ 

СЛУЧАИ, СВЪРЗАНИ С 

УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ 

РЕГИСТРИ НА СПЕШНА 

ПОМОЩ 

рутинни 

КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ТЕМИТЕ / ИНДИКАТОРИТЕ (2/3) 
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ТЕМИ / ИНДИКАТОРИ СРЕДСТВА ЗА 

ПРИЛАГАНЕ 

СТАТУТ 

ПОЛИЦЕЙСКИ ЗАДЪРЖАНИЯ РЕГИСТРИ, ОТЧЕТИ НА 

ПОЛИЦИЯТА 

рутинни 

ОБВИНЕНИЯ ПРИ 

ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ 

РЕГИСТРИ, ОТЧЕТИ НА 

ПРОКУРАТУРАТА 

рутинни 

ПРИСЪДИ ПРИ 

ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ 

РЕГИСТРИ, ОТЧЕТИ НА 

СЪДА 

рутинни 

ИЗЗЕМВАНИЯ НА НАРКОТИЦИ ОТЧЕТИ НА МИТНИЦА, 

НСБОП И ПОЛИЦИЯ 

рутинни 

ЦЕНА НА НАРКОТИЦИ – 

УЛИЧНО НИВО 

ПРОУЧВАНИЯ,СИСТЕМ-

НО НАБЛЮДЕНИЕ НА 

ПАЗАРА 

целеви 

ЧИСТОТА НА НАРКОТИЦИ – 

УЛИЧНО НИВО 

ОТЧЕТИ НА ЛИЦЕНЗИ-

РАНИ ЛАБОРАТОРИИ 

рутинни 

КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ТЕМИТЕ / ИНДИКАТОРИТЕ (3/3) 
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Информация и планиране 

Два аспекта на взаимовръзката между информация и 
планиране: 

 Планиране на базата на информация 

(информацията като основа за планиране на дейности) 

Какво знаем / трябва да знаем, за да осъществим планиране? 

 Планиране на информация 

(информацията като предмет на планиране) 

Какво трябва да планираме, за да знаем повече за проблема? 
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Планиране на базата на информация 

Какво знаем / трябва да знаем, за да осъществим планиране? 
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Източници на информация 

Оценка на 
състоянието 
на проблема 

Оценка на нуждите 

Стратегия / Дългосрочно планиране 
Изграждане на план за действие 

Ресурси 
 

Институции  Кадрови 
Времеви  Финансови 

Фактори 
 

Рискови  Благоприятни 

Оценка на състоянието 
на информационната 

система 
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ИНСТИТУЦИОНАЛНИ & 

ЗАКОНОВИ РАМКИ 

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА 

СИТУАЦИЯ 

НАМАЛЯВАНЕ НА 

ТЪРСЕНЕТО 

НАМАЛЯВАНЕ НА 

ПРЕДЛАГАНЕТО 

Развитие в областта на 

противодействието и 

политиката по наркотиците 

Институции, работещи (и) в 

областта на наркотиците 

Политика в областта на 

наркотиците 

Развитие на обществените 

нагласи и дебати 

Бюджет и възможности за 

финансиране 

Разпространение и модели 

на употребата на 

наркотици 

Основни промени и 

очертаващи се тенденции 

Употреба на наркотици 

сред населението 

Употреба на наркотици 

сред учениците 

Проблемна употреба на 

наркотици 

Здравни последици 

Търсене на лечение 

Смъртност, свързана с 

наркотици 

Инфекциозни заболявания, 

свързани с наркотици 

Други болести, свързани с 

наркотици 

Първична превенция 

Детство и семейство 

Училищни програми 

Извънучилищни програми 

Програми в общността 

Телефонни “горещи” линии 

Мас-медийни кампании 

Интернет 

Намаляване на здравните 

щети, свързани с 

употребата на наркотици  

Outreach дейности 

Нископрагови програми 

Превенция на инфекциозни 

заболявания 

Лечение 

Лечение и здравеопазване 

на общинско ниво 

Субституиращи и 

поддържащи програми 

Рехабилитация и ре-

интеграция 

Социални и правни 

аспекти и последици 

Социални проблеми  

Нарушения и криминални 

престъпления, свързани с 

наркотици 

Социална и икономическа 

цена на употребата на 

наркотици 

Пазари на наркотиците 

Достъпност 

Цена и чистота 

Залавяния 

 

СФЕРИ ЗА НАБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С НАРКОТИЦИ  

Какво трябва да планираме, за да знаем повече за проблема? 
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Развитие в областта на противодействието и политиката по 
наркотиците 

Институции, работещи (и) в областта 

на наркотиците 

проучване + 

системно 

наблюдение 
   

Политика в областта на наркотиците системно 

наблюдение    
Развитие на обществените нагласи и 

дебати 

 

проучване 

    
Бюджет и възможности за 

финансиране 

системно 

наблюдение 

 
   

Сфера ИНСТИТУЦИОНАЛНИ & ЗАКОНОВИ РАМКИ 
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Разпространение и модели на употребата на наркотици 

Употреба на наркотици сред 

населението 

проучване 

   
Употреба на наркотици сред 

учениците 

проучване 

   
Проблемна употреба на наркотици 

 

проучване + 

оценка 

 
   

Основни промени и очертаващи се 

тенденции 

системно 

наблюдение 

 
   

 
 
 

Сфера ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА СИТУАЦИЯ 
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Здравни последици 

Търсене на лечение проучване + 

регистри    
Смъртност, свързана с наркотици проучване + 

регистри 

 
   

Инфекциозни заболявания, свързани 

с наркотици 

 

регистри 

    
Други болести, свързани с наркотици системно 

наблюдение 

 
   

Сфера ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА СИТУАЦИЯ 
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Сфера НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО 

 
 
 

Първична превенция 

Училищни програми системно 

наблюдение    
Извънучилищни програми системно 

наблюдение    
Общински програми системно 

наблюдение    
Телефонни “горещи” линии системно 

наблюдение 

 
   

Мас-медийни кампании проучване + 

системно 

наблюдение 
   

Интернет проучване + 

системно 

наблюдение 
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Сфера НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО 

 
 
 

Намаляване на здравните щети, свързани с употребата на наркотици, 
лечение, рехабилитация и ре-интеграция 

Outreach дейности системно 

наблюдение    
Нископрагови програми системно 

наблюдение    
Превенция на инфекциозни 

заболявания 

системно 

наблюдение    
Лечение и здравеопазване на 

общинско ниво 

системно 

наблюдение 

 
   

Субституиращи и поддържащи 

програми 

системно 

наблюдение    
Рехабилитационни и 

реинтеграционни програми 

системно 

наблюдение    
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Сфера НАМАЛЯВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНЕТО 

 
 
 

Социални и правни аспекти и последици 

Социални проблеми  системно 

наблюдение    
Нарушения и криминални 

престъпления, свързани с наркотици 

регистри 

   
Социална и икономическа цена на 

употребата на наркотици 

проучване 
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Сфера НАМАЛЯВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНЕТО 

 
 
 

Пазари на наркотиците 

Достъпност системно 

наблюдение    
Цена и чистота рутинна система 

   
Залавяния регистри 
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Благодаря за вниманието ! 

mvassilev@infotel.bg 

office@nfp-drugs.bg  

www.nfp-drugs.bg 
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