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През 2011 г. Националният фокусен център за наркотици и наркомании работеше 

в състав от шест души, в т.ч. ръководител, четирима експерти и технически 

сътрудник. Екипът на НФЦ обхваща петима магистри по социални науки и 

студент пред завършване на бакалавърска програма. Средната брутна месечна 

заплата в звеното през 2011 г. беше 509,49 лв., над 180 лв. по-ниска от средната 

месечна в обществения сектор на здравеопазването и социалната работа в 

страната през 2011 г. (690,50 лв. – НСИ). При това тази разлика се е увеличила в 

сравнение с 2009 година от 160 на 180 лв., т.е. финансовото подценяване и 

екзистенциалните проблеми на работещите в НФЦ се задълбочават вместо да се 

решават. В допълнение - средната заплата в НФЦ е по-ниска от тази в другата 

дирекция в НЦН, което говори за политиката по заплащането, поддържана от 

ръководството на Националния център по наркомании. Ще припомним, че 

Националният фокусен център за наркотици и наркомании изпълнява високо 

отговорни, високо квалифицирани и много трудоемки задачи по представяне на 

България в Европейската мрежа за информация в областта на наркотиците и 

подобно равнище на заплащане на труда меко казано е шокиращо. При това 

положение фактът, че звеното започна и завърши годината в един и същи състав е 

очудващ и говори за моралната устойчивост на работещите в него въпреки 

обидното неглижиране на проблемите им от страна на компетентните институции. 

Допълнително утежняващо въздействие върху дейността на Националния 

фокусен център за наркотици и наркомании през 2011 година оказа липсата на 

своевременното отпускане на средствата по линия на Националната стратегия за 

борба срещу наркотиците от страна на МЗ. 
 

 

Дейности 
 

1. Изследователска дейност 
През 2011 г. в Националния фокусен център за наркотици и наркомании или с негово 

водещо участие и подкрепа бяха осъществени (завършени) общо 10 проучвания от 

различен тип, и също 10 бяха стартирани или методически подготвени. 

 

1.1. Завършени проучвания 
 

От десетте осъществени (завършени) проучвания седем са насочени към младо или 

специфично население, едно е от типа на лабораторните проучвания, и две са от типа 

на документалните проучвания. 

 



1.1.1. През месец февруари 2011 г. Национален фокусен център за наркотици и 

наркомании и Главна дирекция ”Изпълнение на наказанията” (ГДИН), чрез 

служителите от сектор СДВР осъществиха ІІ Национално представително изследване 

сред лица, лишени от свобода в затворите в Република България. Подготовката за 

проучването стартира в края на месец януари 2011 г., като на 20 и 21 януари в сградата 

на НЦН се проведе ІІ-ра работна среща на тема „Участие на местата за лишаване от 

свобода в информационната система по наркотиците в България”. Теренът беше 

реализиран през месец февруари и приключи до края на месеца. Беше проведено 

обучение с представители на ГДИН, изготвен бе въпросник за „Употреба на наркотици 

сред лицата, лишени от свобода в затворите в България” както и съпътстващи 

инструкции за попълването на съответния въпросник. Те бяха разпространени сред 

партньорите в страната, последва събиране, кодиране и въвеждане на данните в SPSS 

формат. Резултатите бяха използвани в Годишния доклад по проблемите свързани с 

наркотиците в България 2011 г. 

 

1.1.2. През м. май беше осъществено национално ученическо проучване, което е част от 

Eвропейското сравнително изследване за алкохол и други наркотици (European School 

Survey Project on Alcohol and Other Drugs – ESPAD) за 2011 г. 

Проект ESPAD е европейско сравнително изследване, което има за цел събиране на 

валидни сравнителни данни за употребата на алкохол, цигари и наркотици сред 16-

годишни ученици в европейските страни. Изследването се осъществява по единна 

методология и с общ въпросник, което осигурява сравнимост на събираните данни. До 

този момент през четири години в рамките на проекта са проведени пет европейски 

изследвания – през 1995, 1999, 2003, 2007 и последното през 2011 година. В нашата 

страна данни за употреба на алкохол, цигари и наркотици сред 16-годишни ученици са 

събирани през 1999, 2003, 2007 и 2011 година, като от 2003 г. изследванията се 

осъществяват със съвместните усилия на Националния център по обществено здраве и 

анализи (НЦОЗА) и Националния център по наркомании (НЦН) чрез НФЦ, с 

подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката. Петата вълна на 

ESPAD се осъществи през пролетта и лятото на 2011 година в над 35 страни в Европа. 

Финансирането на изследването се осигурява от всяка страна-участничка, като 

средствата за България са предоставени от бюджета на Националния фокусен център за 

наркотици и наркомании към НЦН с подкрепата на Европейския мониторингов център 

за наркотици и наркотични зависимости (EMCDDA). В проучването през 2011 година 

бяха обхванати 2217 ученици в България. Резултатите ще бъдат използвани в Годишния 

доклад по проблемите свързани с наркотиците в България 2012 г. 

 

1.1.3. През есента беше организирано и проведено Национално представително 

проучване  относно нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимнизален  курс от 9-12 клас в училищата в България. Изследването се организира 

през 4 години и през 2011 година беше подготвено методически от Националния 

фокусен център, осъществено на терен след конкурс за възлагане от социологическа 

агенция Алфа Рисърч, под методическия контрол на НФЦ. В него бяха обхванати 4546 

ученици от 9 до 12 клас в училищата в България. Резултатите ще бъдат използвани в 

Годишния доклад по проблемите свързани с наркотиците в България 2012 г. 

 

1.1.4. В началото на годината бяха реализирани логически оглед, въвеждане на данните, 

подготовка и осъществяване на първична статистическа обработка на емпиричните 

данни от ІІ Националното представително изследване сред студентите в Република 

България, проведено на терен през 2010 г. Национално представително изследване сред 



студентите в Република България се провежда за втори път след 2006 г. То бе 

проведено в периода ноември-декември 2010 г. сред над 3700 студенти от 28 

университета чрез анкетна карта, включваща въпроси относно информираността, 

нагласите, оценките, реалната и потенциалната употреба на психоактивни вещества от 

студентите в Република България. Бяха обработени данните от общо 3706 студенти от 

29 университета в 12 града в страната, обхванати от проучването. Резултатите бяха 

използвани в Годишния доклад по проблемите свързани с наркотиците в България 2011 

г. 

 

1.1.5. Методически беше подпомогнато провеждането на представителни градски 

проучвания за употребата на накотични вещества сред ученици от гимназиалния курс в 

Габрово, Монтана и Търговище. 

Във връзка с тях бяха проведени обучения на представители на общините за етапите и 

организацията на тези проучвания, както и за начина на качване на данните от 

анкетните карти в Word-файлове. На изследователските екипи безвъзмездно бяха 

предоставени въпросниците за провеждане на проучванията. 

 

1.1.6. На 14 октомври 2011 г. в сградата на НЦН се състоя Работна среща на тема: 

„Сътрудничество по развитието на европейския индикатор Смъртни случаи, свързани с 

употребата на наркотици” организирана от НФЦ. Срещата беше проведена в 

сътрудничество с партньори от Клиника по съдебна медицина и деонтология към 

УМБАЛ "Александровска" – ЕАД и в нея участваха представители практически от 

всички центрове по съдебна медицина в страната. Бяха дискутирани проблемите, които 

НФЦ среща при осигуряване на достатъчна по обем информация с необходимото 

качество и степен на подробност относно оценката на смъртността, свързана с 

употребата на наркотици по причини на национално равнище. 

Обсъдиха се възможностите и параметрите на сътрудничество по развитието на 

европейския индикатор „Смъртни случаи, свързани с употребата на наркотици (Drug 

Related Deaths)” в България. В резултат беше подготвено от НФЦ и проведено от 

центровете за съдебна медицина ретроспективно проучване на смъртните случаи 

свързани с употреба на наркотични вещества в България  през последните 5 години.  

 

1.1.7. Беше подготвено и осъществено проучване относно профила на превантивните 

дейности в България. Във връзка със създаването и поддържането на националната 

система за обмяна на информация за дейности в областта на намаляването на търсенето 

на наркотици (EDDRA) беше организирано четвърто анкетно проучване относно 

превантивни дейности за 2010 г. сред партньорите на НФЦ от ОБСНВ и ПИЦ-ве в 

страната. Подобно проучване беше осъществено през и сред гостите и участниците на 

Четвърта национална среща по проблемите на превенцията на употребата и 

злоупотребата с наркотични вещества, проведена на 02 и 03 декември 2010 г. в залата 

на Националния център по наркомании, през 2009 г. на Трета национална среща по 

проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества 

проведена на 26-27 ноември 2009 г. организирана от Секретариата на Националния 

съвет по наркотични вещества (НСНВ), със съдействието и участието на Националния 

център по наркомании (НЦН), както и сред гостите и участниците в VІ Балканска 

конференция на тема „Управление на програми в областта на употребата на наркотици” 

проведена на 4-5 юни 2009 г. в гр. Созопол. 

 

1.1.8. Беше осъществено документално проучване относно отразяването на въпроси, 

свързани с наркотиците в българските медии през 2010 г. (обхват, теми, честота, други 



характеристики по три основни направление: Епидимология; Предлагане; Превенция). 

То беше резултат от договор между НФЦ и Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и 

Методий". Изследването обхвана преглед на теченията на вестниците: “24 часа”, “168 

часа”, “Труд”, “Сега”, “Монитор”, “Стандарт”, “Телеграф”, “Дневник”, „Новинар”, 

„Класа”, „Поглед”, „Капитал”, „Жълт труд”, „Аз Буки”, „Експрес” през периода януари 

– декември 2010 г. 

 

1.2. Започнали или подготвени проучвания 
 

1.2.1. Методически и финансово беше подпомогнато провеждането на представителни 

градски проучвания за употребата на накотични вещества сред ученици от 

гимназиалния курс в Шумен. 

Във връзка с тях бяха проведени обучения на представители на общините за етапите и 

организацията на тези проучвания, както и за начина на качване на данните от 

анкетните карти в Word-файлове. На изследователските екипи безвъзмездно бяха 

предоставени въпросниците за провеждане на проучванията и беше организирано 

отпечатване на анкетни карти за проучването. 

 

1.2.2. На 08.12.2011 г. се проведе работна среща за подготвяне на проучване от типа 

„Снежна топка” за оценка на броя на проблемно употребяващите в седем български 

града – Благоевград, Видин, Добрич, Кюстендил, Перник, Сливен, Шумен. Самото 

проучване стартира в края на 2011 и приключи през 2012 година. 

 

1.2.3. Беше подготвено стартиране от 01.01.2012 г. на просперктивно проучване на 

смъртните случаи свързани с употреба на наркотични вещества в България през 

центровете за съдебна медицина. 

 

1.2.4. Започна методическа подготовка за събиране на информация за оценка на 

обществените разходи, свързани с превенцията и борбата с наркотиците и 

наркоманиите в страната, по методилогия разработена от експертите на EDCDDA. 

 

 

2. Информационна дейност 

 

Националният фокусен център за наркотици и наркомании събира, класифицира, 

обработва, съхранява, анализира и разпространява информация, свързана с наркотиците 

и наркоманиите. 

Информационната дейност на НФЦ се развива в три основни направления: 

 Събиране на информация; 

 Обработка и класифициране на информация; 

 Предоставяне на информация. 

 

2.1. Събиране на информация 

 

2.1.1. В рамките на съществуващите възможности и в съответствие с текущите и 

дългосрочните задачи на НЦН и НФЦ и през изминалата година дирекцията продължи 

да събира необходимата информация както от структурните звена на Центъра, така и от 

други ведомства, здравни заведения, медии, институции и т.н. Става дума за 

специализирана информация, която се отнася до употребата на наркотици, техния 

трафик, мерките, които се предприемат за ограничаване на предлагането на незаконни 



наркотични вещества. Тази информация се систематизира като своеобразна база данни, 

обслужваща различни обобщени годишни доклади. 

 

2.1.2. Както всяка година и през 2011 г. Националният фокусен център изготви 

Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотици в Република България във 

връзка с различните аспекти на проблема с наркотиците на национално ниво. 

Изготвянето на доклада се възлага от Националния съвет по наркотични вещества, като 

за целта се създава експертна работна група от представители на различни ведомства, 

държавни институции, правителствени и неправителствени организации, които 

предоставят на Националния фокусен център информация по компетентност. На базата 

на националните доклади на всички страни членки на Европейския съюз Европейския 

мониторинг център за наркотици и наркомании изготвя Годишен доклад за състоянието 

на проблема с наркотиците в Европа. 

Годишният доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България 

– 2011 е дванадесетият подобен годишен доклад, който страната ни изготвя (през 

последните девет години – чрез НФЦ) като част от развитието на европейската и 

националната информационни системи в областта на наркотиците. 

Първият доклед е през 1998 г. и с изключение на 1999 и 2000 г. (когато се изискваше 

само осъвременяване на данните) всяка година се изготвя такъв доклад. 

Както винаги и през 2011 г. беше свършена огромна по обем работа по подготовката и 

изготвянето на доклада. В подготвителния период бяха изпратени писма до над 100 

институции, организации и експерти и бяха получени общо 93 съдържателни отговори, 

които съдържаха общо 128 текстови и/или таблични материали. При изготвянето на 

Годишния доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България – 

2011 общо 108 експерти от 73 институции и организации съдействаха и допринесоха в 

различна степен за информационното му осигуряване. При изготвянето на доклада бяха 

ползвани и някои обширни бази данни, като например любезно предоставените ни от 

МОМН 27 отчета за осъществени превантивни дейности и проекти в областните 

центрове и прилежащите области, Градски доклади и отчети от 24 ОбСНВ и ПИЦ в 

областните центрове, Доклада на Д КИАД в МВР за изпълнение на Националната 

стратегия за борба срещя наркотиците 2009-2013 и др. 

Докладът съдържа около 140 страници текст и табличен материал, структурирани в 12 

глави съгласно европейските изисквания. 

 

Покрита е практически цялата стандартна за страните от ЕС структура на доклада, но 

все още има бели петна по отношение на достъпна информация на национално ниво – 

напр.: 

 Обществени разходи във връзка с употребата на наркотици, 

 Социална цена на употребата на наркотици, 

 Профил на лицата на лечение в частните психиатрични практики и някои 

метадонови програми, 

 Разпространение на инфекциозни заболявания сред употребяващите на 

национално ниво, 

 Брой смъртни случаи по вид вещество, 

 Употреба на наркотици сред социално изключените, 

 Социална реинтеграция. 

 

2.1.3. Бяха попълнени с актуална информация и представени в EMCDDA 20 от 23 

задължителни стандартни таблици и структурирани въпросници (с изключение на: 



изследвания сред общото население, ученически изследвания, брой случаи на хепатит 

С и хепатит В сред инжектиращите). 

 

2.1.4. Продължи дейността по координиране и методическо ръководство на събирането 

и обработката на информацията за търсене на лечение във връзка с употреба на 

наркотици (TDI). 

Във връзка с поддържане и развитие на Интернет базираната електронна версия на 

Националната информационна система за търсенето на лечение във връзка с употребата 

на наркотици в България (И-МИС) през 2011 г. беше свършено следното: 

 разпращане на писма с покана до всички лечебни центрове, индивидуални и 

групови практики, занимаващи се с лечение на зависимости от наркотични 

вещества, да се присъединят към системата с оглед на нейния по-широк обхват; 

през 2011 г. в нея се включиха още 8 лечебни центъра – „ГПИСПП Коев и Сие” 

(София), ТО „Феникс“ (София), EТ “Д-р Люба Хаджийска АИПСПП” (Пловдив), 

ЕТ “Д-р Венчеслава Димитрова АИПСПП”, ДПБ Пазарджик, ДПБ Ловеч, ЦПЗ 

Велико Търново, “ИПСМПП  д-р Георги Парчев”; 

 извършване на промени в системата; 

 изготвяне на инструкция за работа в системата за 2011 г.; 

 изготвяне на бланка Мулти Сити 2011, огледална на съдържанието в И-МИС; 

 координация на дейността на участниците в системата, методическа и 

организационна помощ; до края на годината в И-МИС бяха попълнени данни за 

около 1800 случая на потърсили лечение пациенти в лечебните центрове от 

София, Пловдив, Русе, Варна, Велико Търново, Плевен, Ловеч, Бургас, Добрич, 

Враца, Кърджали и Раднево, участващи в системата. 

 

2.2. Класифициране, обработка и анализ на информация 

 

2.2.1. В НФЦ се извършва допълнителна (вторична) обработка на част от 

информацията, постъпваща от структурните звена на Центъра и от други външни 

институции. В повечето случаи тази дейност обслужва информационно външни 

потребители – най-вече доклади и справки за български и международни институции. 

 

2.2.2. От получените в някои случаи сурови материали бяха изготвени текстове за 

Годишния доклад за състоянието на проблемите свързани с употребата на наркотици в 

България - 2011 г. по стандартите на EMCDDA. Отделно бяха осъществени дейности по 

съставителство и подготовка на 12-те глави от Годишния доклад. 

 

2.2.3. Като добавка към Годишния доклад 2011 г. на НФЦ за първи път беше подготвен 

Годишен информационен бюлетин на НФЦ за 2011 г.  в  който са представени основни 

данни относно употребата, трафика и разпространението на наркотични вещества, 

както и обществения отговор в България.  

 

2.2.4. Беше осъществен превод на английски език на Годишния доклад 2011 г. и на 

Годишния информационен бюлетин на НФЦ за 2011 г. 

 

2.2.5. Във връзка с поддържането на Националната информационна система за търсене 

на лечение във връзка с употребата на наркотици в България (И-МИС) през 2011 г. 

беше извършена обработка на резултатите за търсене на лечение за 2010 г. 

 



2.2.6. Поддържаше се активна комуникация със съответните институции и организации 

по отношение мониторинга на появяващи се нови наркотични вещества в България и 

нови начини на употреба. Общо 25 съобщения за регистрирани нови вещества в 

България бяха обработени и изпратени към Европейския мониторинг център за 

наркотици и наркомании (EMCDDA).  

 

2.3. Предоставяне на информация 

 

2.3.1. На 15 ноември 2011 г. в Национален пресклуб „София Прес” се състоя VIІ 

Годишна експертна среща за представяне на годишния доклад за 2011 на Европейския 

мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) относно състоянието на 

проблема с наркотиците в Европа и на актуални сравнителни данни за България. 

Организатор на събитието беше Национален фокусен център за наркотици и 

наркомании. Присъстваха и представители на повечето основни заитересувани 

институции, звена и неправителствени организации – Министерство на 

здравеопазването, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство 

на труда и социалната политика, Министерство на вътрешните работи (в т.ч. 

представители на Национална следствена служба, ГДБОП, КИАД, НИКК), 

Министерство на правоосъдието (ГДИН), Министерство на отбраната, Министерство 

на физическото възпитание и спорта, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция 

„Митници”, ЦКБППМН, Национален статистичеки институт, Национален център по 

опазване на общественото здраве, както и голям брой журналисти от над 15 печатни, 

електронни и интернет медии. Официални гости на събитието бяха г-н Фредерик 

Денекер, ЕЦМНН и г-жа Малина Едрева, председател на групата на общинските 

съветници на ГЕРБ в Столичния общински съвет. Европейският доклад бе представен 

от г-н Фредерик Денекер, координатор на Европейската мрежа за информация в 

областта на наркоманиите (REITOX) към Европейския мониторинг център за 

наркотици и наркомании. Някои актуални данни за България в контекста на 

съпоставянето им с европейски факти и тенденции в областта на наркотиците бяха 

представени от г-н Момчил Василев. Бяха отпечатани и раздадени съпътстващи 

материали към представянето на Годишния доклад на EMCDDA. Специално за случая 

беше преведена на български език презентация за Годишния доклад на EMCDDA. 

 

2.3.2. Беше подготвен и английски вариант на Годишния доклад по проблемите 

свързани с наркотиците в България 2011 г. за представяне в Европейския център за 

мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) – Лисабон и за разпространение 

сред европейските ни партньори. Той беше подготвен за отпечатване. По същия начин 

беше преведен на английски език, отпечатан и разпратен Годишния информационен 

бюлетин на НФЦ за 2011 г. 

 

2.3.3. Осигури се продължаващо поддържане на два сайта с актуализирана информация 

в сферата на наркотиците (www.nfp-drugs.bg и www.ews-nfp.bg). 

Продължава и развиването на картата за лечение, поместена в сайта на НФЦ. Тя 

стартира през март 2007 г. и дава възможност на всеки, който иска, да открие възможно 

най-пълната и актуална информация за местата и начините за лечение в България на 

употребяващите наркотични вещества. 

 

2.3.4. Продължена беше дейността, свързана с разпространението на доклади и др. 

издания на EMCDDA и НФЦ по библиотеки, културни центрове и др. Годишни 

доклади на EMCDDA и НФЦ бяха разпратени и на всички действащи ОбСНВ и ПИЦ в 

http://anketi.info/images/folder/ar2011_bg_presentation_mv_4.pdf
http://www.nfp-drugs.bg/
http://www.ews-nfp.bg/


страната. Стартира разработването на подробна база данни, свързана с дейностите по 

ангажимента на НФЦ за разпространение на материали на EMCDDA, свързани с 

употреба и трафик на нелегални наркотици в Европа. 

 

2.3.5. През годината се поддържаше активна комуникация със съответните институции 

и организации по отношение мониторинга на появяващи се нови наркотични вещества 

в България и нови начини на употреба. Общо 25 съобщения за регистрирани нови 

вещества в България бяха обработени и изпратени към Европейския мониторинг 

център за наркотици и наркомании (EMCDDA).  

 

 

3. Експертна дейност 

 

НФЦ осъществява методическа подготовка, ръководство и контрол, както и 

координация при изграждането и функционирането на национална публична 

информационна система по проблемите, свързани с употребата на наркотици. 

Освен това НФЦ осъществява информационното осигуряване дейността на 

Националния съвет по наркотичните вещества и на формирането на държавната 

политика по отношение на наркотиците и наркоманиите. 

Осъществява се и методическо ръководство и помощ на информационно-

изследователската дейност на Превантивно–информационните центрове в страната. 

 

Екипът на НФЦ взе участие в дейности по: 

 Изпълнение на Плана за действие на Националната стратегия за борба с 

наркотиците 2009-2013 г. 

 Работа на работна група № 22 „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” към Съвета по европейски 

въпроси. 

 Участие в работни групи по различни теми и задачи. 

 

3.1. Ръководителят на НФЦ участва в заседания на Експертния съвет към Националния 

съвет по наркотични вещества с експертна информация за предложените вещества за 

поставяне под контрол и с предложения за включването в Закона за контрол на 

наркотичните вещества на нови. 

 

3.2. Беше извършено методическо и организационно подпомагане на изграждането на 

рутинна информационна система относно смъртните случаи свързани с употреба на 

наркотични вещества в центровете за съдебна медицина и деонтология в страната. 

 

3.3. Ръководителят на НФЦ участва в разговори и дискусии, посветени на употребата 

на наркотични вещества в България, състояли се в ефира на TV7, Нова ТВ, БНТ1, ВВТ, 

ТВ Алфа, TV+ и др. 

 

 

Основен компонент от дейността на Националния фокусен център продължават да 

бъдат проучванията и другите действия, насочени към развитие на 5-те ключови 

индикатори на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании 

(EMCDDA). 

 

3.4. По ключовия индикатор ”Разпространение и начини на употреба на наркотични 

вещества сред общото население” 



НФЦ развива, подпомага и инициира научноизследователска дейност, която обхваща 

теоретични и приложни изследвания в областта на употребата на наркотици и 

психоактивни вещества в България, нейната социална база и последици, осъществява 

национална координация на изследванията, свързани с употребата на наркотични 

вещества, и последиците от нея. 

 

3.4.1. През пролетта на 2011 г. беше проведено събирането на емпиричните данни по 

Европейския училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици 

(ESPAD). Както и преди четири години проучването се осъществи със съвместните 

усилия на Националния център по опазване на общественото здраве и Националния 

център по наркомании чрез Националния фокусен център. Тази година ESPAD се 

провежда за пети път в над 35 Европейски страни. В България това е четвъртото 

проучване след 1999, 2003 и 2007 г. Бяха анкетирани над 2400 ученици, родени през 

1995 г. в средни училища от цялата страна. 

Европейският училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици 

(ESPAD) е сравнителен международен изследователски проект, който се осъществява 

по инициатива на представителите на Шведския съвет за информация за алкохол и 

други наркотици (The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs /CAN/) 

с подкрепата на Групата Помпиду към Съвета на Европа и Европейския център за 

мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA). 

Целта на проекта е на всеки четири години да се събират сравнителни данни за 

употребата на алкохол, цигари и наркотици сред учащите се от Европейските страни и 

да се проследят тенденциите на промяна в моделите на употреба на психоактивни 

вещества. Изследването служи като отправна точка за разработване на програми за 

превенция на злоупотребата с наркотици, алкохол и цигари сред младите хора. То се 

провежда по единна методология, обсъдена и приета на координационните срещи на 

представителите на отделните Европейски страни, и е представително за всяка от 

страните - участнички. 

Проект ESPAD е от особено значение за нашата страна, защото ни дава възможност да 

развиваме адекватна политика по отношение на превенцията на употребата и 

злоупотребата с психоактивни вещества от българските ученици, базирана на 

достоверна научна информация, да сравняваме ситуацията в страната с положението в 

другите Европейски страни, както и да сравняваме информацията за употребата през 

четири години и да проследим тенденциите в употребата на наркотици сред 

българските ученици. 

 

3.4.2. Успоредно с международното проучване ESPAD за трети път след 2003 и 2007 г. 

беше осъществено представително национално проучване сред учениците от 

гимназиалния курс (ІХ – ХІІ клас) в българските училища. Проучването обхвана повече 

от 5 000 ученици. За разлика от методиката на ESPAD това проучване е с по-широка 

целева група. Събирането и обработката на информацията бяха осъществени от 

Агенция за маркетингови и социални праучвания Арфа Рисърч ООД.  

 

3.4.3. С методическата помощ на Националния фокусен център за наркотици и 

наркомании и в съответствие със стандартите на EMCDDA през 2011 г. бяха 

осъществени поредните местни представителни проучвания за употребата на 

психоактивни вещества сред учениците в четири града–областни центрове – Габрово, 

Монтана, Търговище и Шумен. Бяха обхванати общо над 6000 ученици, предимно от 

ІХ до ХІІ клас. 



Преди това в началото на месец април беше извършено обучение на 6 експерти, 

представители на Габрово, Монтана, Търговище и Перник за реализиране на 

проучвания на здравното поведение, оценките и нагласите по отношение на 

наркоманиите сред учениците от 9 до 12 клас в тези градове. Обучението включваше и 

въвеждането на данните и обработката на резултатите. 

 

3.4.4. На 20 и 21 януари 2011 г. в Зала 2 на Националния център по наркомании се 

проведе втората работна среща на тема „Участие на местата за лишаване от свобода в 

информационната система по наркотиците в България”. Срещата беше организирана от 

НФЦ в сътрудничество с ГДИН. В Работната среща участваха представители на 

затворите от 12 града в България, доц. Емил Маджаров, зам. главен директор на ГДИН, 

Крум Петров, началник СДВР към ГДИН и екипът на НФЦ. Работната програма 

включваше очертаване на ролята на България и НФЦНН в Европейската 

информационна мрежа в областта на наркотиците, запознаване с видовете наркотични 

вещества (включително и новите), както и с някои данни за Европа във връзка с 

употребата на наркотични вещества в местата за лишаване от свобода.Вниманието бе 

фокусирано върху участието на местата за лишаване от свобода в информационната 

система по наркотиците в България и изясняване на начините за попълване на данните 

в отчетна форма относно показатели, свързани с употреба на наркотици сред лицата, 

лишени от свобода в затворите в България. Бяха организирани ролеви игри за проверка 

на работата на нов инструментариум за събиране на данни. След приключване на 

срещата беше изготвен и разпространен въпросник и инструкции за попълването на 

въпросника относно употреба на наркотици сред лица, лишени от свобода в страната. 

 

3.4.5. На 21 и 22 юни 2011 г. двама представители на НФЦ участваха в Редовна 

годишна експертна среща по индикатора “Разпространение и модели на употреба на 

наркотици сред общото население”. Срещата се проведе в Лисабон, Португалия. В 

програмата бяха маркирани 6 работни сесии: Напредък на международни партньори и 

организации, Европейски преглед и национални презентации на актуалните 

проучвания, Развитие и методологически въпроси, паралелни работни групи 

включващи презентации и обща дискусия. Вторият работен ден включваше: 

Изследвания и разбиране на националните различия, Развитие и методологически 

въпроси, работни групи. 

 

3.5. По ключовия индикатор ”Разпространение и характеристики на проблемната 

употреба на наркотици” 

 

3.5.1. На 08.12.2011 г. в сградата на НЦН се проведе обучителен семинар по 

изготвянето на  проучвания от типа „Снежна топка” за оценка на броя на проблемно 

употребяващите в седем града през 2011 г. Той беше планиран и организиран от НФЦ и 

за участие в него бяха поканени представители на седем български града - Благоевград, 

Видин, Добрич, Кюстендил, Перник, Сливен и Шумен. Директорът на НФЦ запозна 

участниците със същността на този тип проучване. Участниците бяха обучени за работа 

на терен в такова проучване, след което бяха изготвени и разпространени 

индивидуални въпросници за всеки един участващ град в проекта. 

 

3.5.2. Продължи работата по търсенето и подготовката на алтернативни методи за 

оценка и източници на информация относно броя на проблемно употребяващите на 

национално и местно равнище. 

 



3.5.3. На 27 и 28 октомври 2011 г. двама експерти от НФЦ взеха участие в Редовна 

годишна експертна среща по индикатора “Проблемна употреба на наркотици”, която се 

проведе в EMCDDA, Лисабон, Португалия. 

 

3.6. По ключовия индикатор ”Инфекциозни заболявания, свързани с употребата на 

наркотици” 

 

3.6.1. Текуща работа по разширяване на обхвата на индикатора ”Инфекциозни 

заболявания, свързани с употребата на наркотици” до постигане на национално 

равнище. 

 

3.6.2. На 11-12 октомври 2011 г в Лисабон, Поругалия се проведе Редовната годишна 

среща по индикатора „Инфекциозни заболявания, свързани с употребата на наркотични 

вещества” и семинар на тема “Моделирането в инфекциозните заболявания, свързани с 

употребата на наркотични вещества и проблемната употреба”. От българска страна в 

конференцията взеха участие експерт от НЦН и външен сътрудник. На срещата бяха 

обсъдени важни теми относно характера и вида на предоставяната към Европейския 

мониторинг център за наркотици и наркомании информация по индикатора. 

 

3.7. По ключовия индикатор ”Умирания, свързани с употребата на наркотици и 

смъртност сред употребяващите наркотици” 

 

3.7.1. На 25.07.2011 г. в Националния фокусен център (НФЦ) се състоя учредителна 

среща на работна група за развитие и изпълнение на ключовия епидемиологичен 

индикатор “Смъртни случаи, свързани с употребата на наркотици” в България. На 

срещата освен експерти от Националния фокусен център за наркотици и наркомании 

присъстваха представители на ключови български институции в тази област: 

Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Национален 

статистически институт, МБАЛ “Александровска” – Център по Съдебна медицина и 

деонтология, Национален център за опазване на общественото здраве, МРРБ – 

дирекция ГРАО. Практически на тази среща беше формирана Работната група към 

НФЦ и бяха идентифицирани ключовите партньори по развитието на индикатора. 

Работната група към НФЦ по развитие и изпълнение на DRD индикатора (Drug-Related 

Deaths key indicator) няма постоянен поименен състав. В работата й участват водещи 

експерти от институции и организации, чиито предмет на дейност предполага тяхна 

заинтересованост и/или съпричастност и принос към развитието на индикатора. В този 

смисъл основни партньори на Национален фокусен център за наркотици и наркомании 

са представители на Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните 

работи, Национален статистически институт, Национален център за опазване на 

общественото здраве, МРРБ – дирекция ГРАО, Център по съдебна медицина и 

деонтология – УМБАЛ ”Александровска”, ЕАД, и др. 

 

3.7.2. На 14.10.2011 г. в сградата на НЦН се състоя Работна среща на тема: 

Сътрудничество по развитието на европейския индикатор „Смъртни случаи, свързани с 

употребата на наркотици” организирана от НФЦ. Организатор бе Национален фокусен 

център за наркотици и наркомании. Срещата беше проведена в сътрудничество с 

партньори от Клиника по съдебна медицина и деонтология към УМБАЛ 

"Александровска" – ЕАД. Момчил Василев откри срещата и направи кратко въведение 

към темата за смъртните случаи, свързани с употребата на наркотици. Соня Чипева, 

експерт по DRD индикатора в НФЦ, запозна участниците с ангажиментите, които има 



Р. България като член на ЕС, както и с основните задачи, дейности и проблеми, 

свързани с информационното осигуряване на ключовия индикатор. Д-р Александър 

Александров, гл.ас. в ЦСМД към УМБАЛ “Александровска” изнесе презентация, в 

която представи спецификата на проблемите, свързани с провеждането на аутопсии при 

предположения за употреба или злоупотреба на наркотични вещества като причина за 

настъпване на смърт в България. 

Бяха дискутирани и проблемите, които НФЦ среща при осигуряване на достатъчна по 

обем информация с необходимото качество и степен на подробност относно оценката 

на смъртността, свързана с употребата на наркотици по причини на национално 

равнище. 

Обсъдиха се възможностите и параметрите на сътрудничество по развитието на 

европейския индикатор „Смъртни случаи, свързани с употребата на наркотици (Drug 

Related Deaths)” в България през 2011 г. и нататък. 

 

3.7.3. Праведено беше проучването на смъртността през 2010 г. и през последните 5 

години члез събиране на информация от практически всички центрове по съдебна 

медицина и деонтология в страната. Резултатите ще бъдат оповестени през 2012 г. 

 

3.7.4. Продължи работата по търсенето и подготовката за внедряване на алтернативни 

методи за оценка и източници на информация относно броя на смъртните случаи, 

свързани с употребата на наркотици (чрез центровете за спешна помощ в страната, чрез 

центровете за съдебна медицина в страната). 

 

3.7.5. На 16-17.11.2011 г. в сградата на Европейския център за мониторинг на 

наркотици и наркомании (EMCDDA) в Лисабон, Португалия двама представители на 

НФЦ взеха участие в Работната среща на експерти от ЕС по ключовия 

епидемиологичен индикатор на EMCDDA „Смъртни случаи, свързани с употреба на 

наркотици и смъртносто сред употребяващите наркотици”. Някои от интересните 

дискутирани теми бяха: информация за интервенции и дейности по намаляване на броя 

на смъртните случаи, свързани с употребата на наркотици, не-фатални свръхдози с 

опиоиди и мястото им в здравната система, смъртни случаи и здравни последици, 

свързани с употребата на кокаин, смъртност свързана с определени опиоиди, състояние 

и перспективи на проучвания в спешни медицински центрове, специални регистри на 

смъртността в европейски страни. 

 

3.8. По ключовия индикатор ”Търсене на лечение във връзка с употребата на 

наркотици” 

 

3.8.1. Бяха извършени всички необходими дейности по поддържане на системата за 

информация по търсенето на лечение във връзка с употребата на наркотици (ТDI) – 

събиране, допълнително въвеждане, методическо изчистване, обработка на 

информацията, контакти и разширяване на системата. 

През 2011 г. прадължи координацията на дейността на участниците в системата и 

тяхното методическо и организационно подпомагане.  

Осъществи се още обработка и анализ на данните от предходната 2010 година от 

мониторинговото проучване на търсенето на лечение във връзка с употребата на 

наркотици в страната. 

 

3.8.2. На 15.12.2011 г. НФЦ организира IV Годишна работна среща по индикатора 

„Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици” (TDI) на 



тема „Националната мониторингова информационна система за търсене на лечение във 

връзка с употреба на наркотици – актуално състояние, проблеми и бъдещо развитие”. 

Първата сесия бе посветена на практическа работа с представители от седем града - 

нови участници  в системата за търсене на лечение. През втората сесия координаторът 

по TDI към НФЦ представи актуалното състояние и развитие на индикатора в 

Република България, както и новия TDI протокол 3.0, който се предвижда да бъде 

прилаган от 2013 г. На срещата бяха обсъдени проблемите, които сътрудниците срещат 

при предоставяне на данни за потърсилите лечение във връзка с употреба на наркотици 

в лечебните центрове на страната. Бяха набелязани някои промени, по отношение на 

интернет базираната електронна версия на Националната мониторингова 

информационна система за търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици в 

България (И-МИС). Въвеждането им се очаква да влезе в сила през 2012 г. 

 

3.8.3. Продължи работата по разширяването на обхвата на мониторинговото проучване 

на търсенето на лечение във връзка с употребата на наркотици в страната. 

 

3.8.4. Двама представители на НФЦ участваха в предварителна техническа среща на 

експертите по изготвяне на нов енропейски протокол по TDI, състояла се на 19.09.2011 

г. в Лисабон, Португалия и в последвалата я Годишна експертна среща по индикатора 

“Търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици” на 20-21.09.2011 г. 

 

3.9. По изграждане на Системата за ранно предупреждение за нови наркотици (Early 

Warning System) в България 

Системата за ранно предупрежение (Early Warning System) е европейски механизъм 

за бърз обмен на информация, оценка на риска и контрол на нови видове психоактивни 

вещества. По силата на своето членство в ЕС всяка страна членка или кандидат-членка 

има задължението да изгради такава система за мониториране на нови вещества на 

национално развнище и да предоставя информация за наличието на такива вещества на 

своя територия на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании. В 

България такава система функционира от април 2006 г. със създаването на експертна 

работна група към Националния фокусен център с представители на ключови държавни 

институции и правителствени и неправителствени организации. 

Някои от по-важните дейности по Системата за ранно предупреждение в България 

през 2011 г.: 

 

3.9.1. През януари 2011 г. беше изготвен и изпратен в Европейския мониторинг център 

за наркотици и наркомании (EMCDDA) Годишен доклад за дейността на Системата за 

ранно предупреждение в България за 2010 г. 

 

3.9.2. През юли 2011 г. беше изготвен и изпратен в Европейския мониторинг център за 

наркотици и наркомании (EMCDDA) Междинен доклад за дейността на Националната 

система за ранно предупреждение за нови наркотици в България за първото полугодие 

на 2011 г. 

 

3.9.3. Текущо поддържане на създадения през месец май 2009 г. специализиран сайт на 

Системата за ранно предупреждение в България (www.ews-nfp.bg). Той се състои от две 

части: публична с обща информация за Системата и специализирана с ограничен 

достъп, съдържаща експертна информация за новите вещества, достъпна само за 

членовете на работната група. 

 

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


3.9.4. През годината се поддържаше активна комуникация със съответните институции 

и организации по отношение мониторинга на появяващи се нови наркотични вещества 

в България и нови начини на употреба. Общо 25 съобщения за регистрирани нови 

вещества в България бяха обработени и изпратени към Европейския мониторинг 

център за наркотици и наркомании (EMCDDA). 

 

3.9.5. Бяха предприети мерки за разширяване на партньорската мрежа на Националната 

система за ранно предупреждение за нови наркотици в България. Това е постоянна 

задача пред НФЦ. 

 

3.9.6. Съдействие и предоставяне на експертна информация на Експертния съвет към 

Националния съвет по наркотични вещества по отношение на новите видове 

наркотични вещества 

 

3.9.7. Активно сътрудничество и съдействие в работата на Научно-изследователския 

институт по криминалистика и криминология и Агенция “Митници” при 

идентифицирането на нови психоактивни субстанции. 

 

3.10. По изграждане на национална система за обмяна на информация за дейности в 

областта на намаляването на търсенето на наркотици (EDDRA) 

Една от задачите на Българския Национален фокусен център за наркотици и 

наркомании (НФЦ) в сътрудничеството му с Европейския център за мониторинг на 

наркотици и наркомании (EMCDDA) е да създава национална система за обмяна на 

информация за дейности в областта на намаляването на търсенето на наркотици 

(EDDRA), както и да подхранва европейската система EDDRA. В тази връзка бяха 

осъществени някои дейности: 

 

3.10.1. През 2011 г. беше проведено четвърто анкетно проучване относно превантивни 

дейности през 2010 г. сред Общинските съвети по наркотичните вещества и 

Превантивно-информационните центрове в България. 

 

3.10.2. Представител на НФЦ участва в комисия по разглеждане и оценка на 

разработените от ОбСНВ и ПИЦ към тях проекти на Програми за превенция на 

употребата на наркотици на местно ниво. 

На базата на тази и на други информации беше подготвен анализ относно 

реализираните превантивни дейности на национално и местно равнище за 2010 г., 

свързани с употребата и злоупотребата на психоактивни вещества, които включват: 

обща превенция в училище, в семейството и в община/общност, селективна превенция 

в рискови групи, рискови семейства и места за развлечение, както и превенция по 

индикации (индикативна превенция). 

 

 

4. Международна дейност и сътрудничество 

 

4.1. Участие на НФЦ в работата на Европейския център за мониторинг на наркотици и 

наркомании (EMCDDA) в Лисабон и в Европейската мрежа за информация в областта 

на наркоманиите (REITOX) като представител на Република България. 

 

Националният фокусен център за наркотици и наркомании е звено за връзка и 

координация с Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании в 



Лисабон и с Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите, като 

участва в техните дейности. Част от задачите, които се изпълняват всяка година са: 

 

Събиране и анализ на информация на национално ниво: 

 Годишен национален доклад; 

 Статистически стандартни таблици и структурирани въпросници; 

 Данни, поискани във връзка с внедряването на ключовите епидемиологични 

индикатори; 

 Периодични вкарване на данни в базата данни EDDRA и в Екстранет страницата 

на Европейската информационна мрежа REITOX; 

 Съвместна дейност по новите синтетични наркотици: периодични изпращания 

на ранни известявания за нови наркотици до EMCDDA; 

 Допълнения и обновявания, свързани с развитието на процесите на национално 

ниво, напр. операционални, правни, институционални и политически промени и 

явления; 

 Събиране и класифициране на извадки от вестниците, покриващи основните 

събития на национално ниво, както и събития, свързани с EMCDDA и/или НФЦ, 

напр. представянето на Годишния доклад; 

 Реагиране на ad hoc искания от страна на EMCDDA. 

 

Разпространение на национално ниво: 

 Разпространение на доклади и друга продукция на EMCDDA; 

 Съвместна дейност по новите синтетични наркотици: разпространение на 

информация от EMCDDA към националните партньори; 

 Връзки с медиите на национално ниво; 

 Отговори на въпроси на национално ниво или, когато е посочено, препращане на 

такива въпроси до EMCDDA. Изпълняване на функцията “посланик на 

EMCDDA” на национално ниво; 

 Помощ при езикова редакция на продукция на EMCDDA. 

 

По-долу се спираме на по-важните конкретни дейности на екипа на НФЦ през 2011 

година. 

 

4.1.1. Беше подготвен и представен в Европейския център за мониторинг на наркотици 

и наркомании (EMCDDA) – Лисабон пакет от над 40 стандартни таблици с информация 

съгласно европейските стандарти, съпътстващ Годишния доклад по проблемите 

свързани с наркотиците в България 2011 г. Всъщност бяха попълнени с актуална 

информация и представени в EMCDDA 20 от 23 типа задължителни стандартни 

таблици и структурирани въпросници (с изключение на: изследвания сред общото 

население, ученически изследвания, брой случаи на хепатит С и хепатит В сред 

инжектиращите). 

Стандартните таблици са унифициран европейски инструмент за събиране на 

статистически данни във връзка с различните аспекти на проблема с наркотиците на 

национално ниво. На базата на таблиците се изготвя Европейски статистически 

бюлетин с цифрова информация по следните показатели: разпространение на 

наркотичните вещества, употреба, смъртност и инфекциозни заболявания, свързани с 

употребата, лечение, цени на наркотичните вещества, чистота, правонарушения във 

връзка с наркотици и др. Данните в таблиците подпомагат изготявето на Годишен 

доклад 2012 на EMCDDA относно състоянието на проблемите с наркотиците в Европа. 



 

4.1.2. Данните от стандартните таблици бяха попълнени в програмата FONTE, която 

започна да действа през 2007 г. Тя представлява уеб приложение, предназначено за 

управляване на пълния цикъл информация на EMCDDA – попълване, предоставяне, 

валидизация на информацията и връщането й за подобрение и поправка на възможно 

допуснатите грешки, с цел изготвянето на доклад от различните участници в мрежата, 

по всяка една от стандартните таблици и структурирани въпросници по проблемите на 

наркоманиите. 

 

4.1.3. В изпълнение на договорните ни задължения към Европейския център за 

мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) и в стремеж да се популяризира 

Европейския годишен доклад на EMCDDA по проблемите на наркотиците беше 

номиниран и подпомогнат журналист от Българско национално радио за участие в 

представянето на Европейския докрад, състояло се на 15.11.2011 г. в 11.00 ч. ЦЕВ в 

сградата на EMCDDA в Лисабон. Целта на журналиста беше да подготви и излъчи 

коментарен материал по повод на това представяне, което и направи. 

 

4.1.4. По искане на EMCDDA в Лисабон беше осъществен превод от български на 

английски език на инструмент, ползван от националната информационнага система за 

търсене на лечение (TDI). 

 

4.2. Включване на български експерти в обучителната и експертната дейност в 

системата на REITOX и EMCDDA. 

 

Със средства от Договора за безвъзмездна помощ служители от НФЦ и НЦН 

участваха в редовни експертни срещи на EMCDDA в Лисабон и в други подходящи за 

насочеността на НФЦ прояви. 

 

4.2.1. На 21-22 юни 2011 г. в Европейския център за мониторинг на наркотици и 

наркомании (EMCDDA) в Лисабон, Португалия двама представители на НФЦ 

участваха в Редовна работна среща на експерти от европейските страни по индикатора 

на EMCDDA „Разпространение и начини на употреба на наркотици сред общото 

население”. Срещата се осъществи в рамките на два пълни работни дни (на 21 и 22 

юни) с преобладаващо пленарни заседания и два блока от малки паралелни работни 

групи. 

 

4.2.2. На 20-21 септември 2011 г. в сградата на Европейския център за мониторинг на 

наркотици и наркомании (EMCDDA) в Лисабон, Португалия двама представители на 

НФЦ взеха участие в Х Редовна работна среща на експерти от европейските страни по 

индикатора на EMCDDA „Търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици”. 

Срещата се осъществи в два пълни работни дни (20 и 21 септември 2011 г.) с 

преобладаващо пленарни заседания и един панел от пет малки работни групи на 

различни теми. В работата през двата дни взеха участие около 40 експерти от всички 

страни-членки на ЕС, от други европейски страни – членки и кандидат-членки на 

EMCDDA (Норвегия, Хърватия, Турция, Швейцария), както и много колеги от 

EMCDDA. 

 

4.2.3. На 11-12 октомври 2011 г в Лисабон, Поругалия се проведе Редовната годишна 

среща по индикатора „Инфекциозни заболявания, свързани с употребата на наркотични 

вещества” и семинар на тема “Моделирането в инфекциозните заболявания, свързани с 



употребата на наркотични вещества и проблемната употреба”. От българска страна в 

конференцията взеха участие експерт от НЦН и външен сътрудник. На срещата бяха 

обсъдени важни теми относно характера и вида на предоставяната към Европейския 

мониторинг център за наркотици и наркомании информация по индикатора. 

 

4.2.4. На 27 и 28 октомври 2011 г. двама експерти от НФЦ взеха участие в Редовна 

годишна експертна среща по индикатора “Проблемна употреба на наркотици”, която се 

проведе в EMCDDA, Лисабон, Португалия. 

 

4.2.5. На 16-17.11.2011 г. в сградата на Европейския център за мониторинг на 

наркотици и наркомании (EMCDDA) в Лисабон, Португалия двама представители на 

НФЦ взеха участие в Работната среща на експерти от ЕС по ключовия 

епидемиологичен индикатор на EMCDDA „Смъртни случаи, свързани с употреба на 

наркотици и смъртносто сред употребяващите наркотици”. Някои от интересните 

дискутирани теми бяха: информация за интервенции и дейности по намаляване на броя 

на смъртните случаи, свързани с употребата на наркотици, не-фатални свръхдози с 

опиоиди и мястото им в здравната система, смъртни случаи и здравни последици, 

свързани с употребата на кокаин, смъртност свързана с определени опиоиди, състояние 

и перспективи на проучвания в спешни медицински центрове, специални регистри на 

смъртността в европейски страни. 

 

4.2.6. На 18-20.05.2011 г. в Лисабон, Португалия ръководителят на НФЦ участва в 44-

ата Редовна среща на ръководителите на национални фокусни центрове от страните-

членки на ЕС, организирана от Европейския мониторинг център за наркотици и 

наркомании (EMCDDA). Срещата се осъществи в рамките на един пълен и два половин 

работни дни (от 18 май на обяд до 20 май на обяд) с пленарни заседания и четири блока 

от по две малки паралелни работни групи. В работата взеха участие ръководители и в 

редки случаи – техни заместници на национални фокусни центрове от всички страни-

членки на ЕС, Норвегия, Турция, Хърватия, Европейската комисия, както и голям брой 

представители на EMCDDA – общо около 45 експерти. Както обикновено същинската 

среща беше предшествана от подготвителна среща на ръководителите на националните 

фокусни центрове, състояла се на 18 май сутринта без представители на EMCDDA. На 

нея бяха дискутирани и уточнени общите позиции по много текущи и стратегически 

въпроси от общ интерес. По традиция тя беше водена от говорителя на националните 

фокусни центрове – г-н Алан Лодвик от Великобритания. 

 

4.2.7. На 23-25.11.2011 г. в сградата на Европейския център за мониторинг на 

наркотици и наркомании (EMCDDA) в Лисабон, Португалия ръководителят на НФЦ 

участва в 45-та Редовна среща на ръководителите на национални фокусни центрове от 

страните-членки на ЕС. В работата взеха участие ръководителите (или в редки случаи – 

техни заместници) на националните фокусни центрове на  страните-членки на ЕС, 

както и на Норвегия, Хърватия, Турция и Европейската комисия. Тя беше 

предшествана от подготвителна среща на ръководителите на националните фокусни 

центрове, състояла се на 23 ноември сутринта без представители на EMCDDA. 

 

4.2.8. В отговор на персонална покана ръководителят на НФЦ взе участие в Работна 

среща на европейски експерти на тема: „Неотдавнашни трусове на европейския пазар 

на хероин: обяснения и последици”. Тя се състоя на 18-19 октомври 2011 г. в Лисабон, 

Португалия. В работата взеха участие около 30 експерти от 11 страни от Европа, както 



и от европейски и международни организации, представители на национални фокусни 

центрове и университетски центрове. 

 

4.3. Както и през предишните години през 2011 г. ръководителят на НФЦ попълни 

епидемиологичната част на Годишния въпросник на Програмата за контрол на 

наркотиците към ООН (UNODC) по проблемите на наркоманиите (Част ІІ: Drug Abuse 

– Extent, patterns and trends of drug abuse). 

 

4.4. Осъществяване на международно сътрудничество и обмен на информация и 

технологии в областта на наркотиците и наркоманиите. НФЦ продължава да 

осъществява сътрудничество с чуждестранни и международни институции в областта 

на изследователската практика и функционирането на националните и международните 

публични информационни системи по проблемите, свързани с употребата на 

наркотици. 

 

4.4.1. По индивидуална покана от организаторите ръководителят на НФЦ взе участие в 

Годишната среща на „Европейски действия срещу наркотиците” с фокус върху „Нови 

синтетични наркотици”. Тя беше организирана от Европейската комисия и Полското 

президентство на ЕС и се състоя на 7 юли 2011 г. във Варшава, Полша. Срещата се 

осъществи в рамките на един пълен работен ден (7 юли) с пленарни заседания. По 

списък в работата взеха участие 125 експерти и/или политически лица от всички 

страни-членки на ЕС без Люксембург, както и от Русия и САЩ, Европейската комисия 

и голям брой представители на страната-домакин. България беше предтавена още и от 

двама експерти от Превантивно-информационния център за наркотици в Пловдив, като 

институция новорегистрирала се като член на ЕДН – г-жа Димитрия Златанова и г-н 

Хрант Кешишян. 

 

4.4.2. На 1-2.09. 2011 г. ръководителят на НФЦ взе участие в откриващата работна 

среща по международния проект под наслов „Изследване по по-нататъшния анализ на 

пазара на незаконни наркотици в ЕС и реакциите към него – отговор на бъдещи 

предизвикателства”, която се проведе в сградата на Институт ТРИМБОС в гр. Утрехт, 

Холандия. Проектът, възложен от Комисията на Европейските общности ще приключи 

на 01 август 2012 г. В реализирането му ще вземат участие 7 страни-членки на ЕС 

(България, Великобритания, Италия, Португалия, Холандия , Чешката република и 

Швеция), като партньор от българска страна е Национален фокусен център за 

наркотици и наркомании. Основната цел е събиране на информация относно 

употребата на наркотици в Европа с надеждата с тази информация да се очертае 

картината на пазара на наркотици в Европа, която може да бъде използвана като 

помощна информация при бъдещи европейски политики по наркотиците.  

 

4.5. Участие в европейски и международни експертни научно-изследователски форуми. 

 

4.5.1. През 2011 г. продължи участието на ръководителя на НФЦ в Хоризонтална 

работна група по наркотици (Horizontal WP on Drugs) към Съвета на ЕС като 

представител на Министерство на здравеопазването. Бяха осъществени три участия в 

заседания на Хоризонтална работна група, а две други планирани и организирани 

пропаднаха поради административни причини в Министерството. 

 

 

5. Админастративни дейности 



 

5.1. И през 2011 година се положиха много усилия при подготовката, логистиката и 

техническото осигуряване на обучителни семинари по стандартите на EMCDDA в областта на 

проучванията и епидемиологичната информация, свързани с употребата на наркотици в 

България. 

 

5.2. Беше осъществена подготовка и техническото осигуряване при реализирането на всички 

заложени проекти и проучвания, свързани с проблемите на наркотиците през 2011 г. 

 

5.3. Беше оказано съдействие на Дирекция Административна в НЦН и на одитиращата агенция 

в процеса на финансово приключване на 2010 г., свързано с изпълнение на Договора между 

НЦН и EMCDDA (G.A10.RTX.003.1.0) и координация при изготвянето на одитния доклад. 

 

5.4. Беше оказано съдействие на Дирекция Административна в НЦН при административното и 

финансово-счетоводното осигуряване на процеса на изпълнение на Договора между НЦН и 

EMCDDA (G.A10.RTX.003.1.0). 

 

 

Изготвили: Момчил Василев и екипът на НФЦ 

                                                                                                                                          


