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ЧАСТ А:
НОВО РАЗВИТИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
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1. Политика по наркотиците в България

В рамките на този раздел ще бъдат разгледани следните основни теми:
 Национален план за действие и/или стратегия, оценка и кординация;
 Икономически анализ.
Национален план за действие и/или стратегия
Поради изтичане на периода на действие на Националната стратегия за борба с
наркотиците (2009 – 2013 г.) и Плана за действие към нея, съгласно решение на НСНВ
със заповед на министъра на здравеопазването е създадена междуведомствена
работна група за изготвяне на трета Национална стратегия за борба с наркотиците и
План за действие към нея. В работната група са включени представители от всички
ведомства, влизащи в състава на НСНВ. Изготвени са проекти на Национална
стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.) и План за действие към нея. Проектите
са в съответствие със Стратегията на ЕС за борба с наркотиците (2013-2020 г.) и
Плана за действие към нея (2013-2016 г.).
Основните цели на Национална стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.) в
областта по намаляване на търсенето са подобряване на общественото здраве,
здравето и социалното функциониране на отделния човек, повишаване степента на
защитеност и сигурност на обществото към разпространението на наркотици, както и
осигуряване на надеждни и ефикасни методи за намаляване на търсенето на
незаконни наркотични вещества. Основна цел на Стратегията за намаляване
предлагането на незаконни наркотични вещества и прекурсори е повишаване
ефективността на правоприлагащите и контролните органи, засилване на
превантивните действия срещу престъпления, свързани с наркотици и ефективно
сътрудничество в рамките на съвместен и координиран подход.
Като основен инструмент за практическото изпълнение на Стратегията е изготвен и
План за действие към нея, съдържащ специфични дейности, срокове и отговорни
институции. на Плана за действие към Националната стратегия за борба с наркотиците
се финансира от държавния бюджет, в рамките на бюджетите на институциите,
изпълнители на Стратегията. Проектите на Националната стратегия за борба с
наркотиците (2014 – 2018 г.), Плана за действие към нея и Финансовия план за
изпълнение на Плана за действие на стратегията са одобрени на първо заседание на
НСНВ, проведено на 24.02.2014 г. Стратегията, Планът за действие и Финансовият
план са приети от Министерския съвет с Решение № 526 от 18 юли 2014 г.
Проведени работни срещи
През 2014 г. са проведени четири заседания на НСНВ – три редовни и едно
извънредно заседание, на регулярните заседания на НСНВ са приети следните
доклади: 1

1

Годишен доклад на НСНВ за 2014 г

7

1. В изпълнение на международните договори за контрол на наркотиците, на
заседание на НСНВ е одобрен Годишният доклад за 2013 г. на Република България до
Комисията по наркотичните вещества при ИКОСОС на ООН – Виена.
2. Доклад за участието на българската делегацията в 57-та сесия на Комисията по
наркотични вещества при ООН.
3. НСНВ прие проектите на Националната стратегия за борба с наркотиците (20142018 г.), Плана за действие и Финансовия план към стратегията.
4. На извънредно заседание се обсъди въпрос относно марихуаната.
Други срещи от национално значение проведени през 2014 г.:
1. Беше осъществена Работна среща на участниците в Хоризонталната работна
група по наркотици“ (Horizontal WG on Drugs) към Съвета на Европейския съюз,
създадена със Заповед № РД-02-3/09.01.2014 г. на министъра на здравеопазването.
Към тази група беше извършена работа по изготвяне на Минимални Европейски
стандарти за качество в областта на превенцията, лечението, рехабилитацията и
намаляване на вредите от употребата на наркотици, чрез участие в онлайн група на
Съвета на Европейския съюз и изготвяне на становища към Хоризонталната работна
група, участие в дискутирането и подготовката на поредица от становища по
отношение на Регламент за новите психоактивни вещества.
2. През месец ноември 2014 г. в град Виена – Австрия, се проведе „Техническа
среща“, в която експерти от България взеха участие на тема „Оценка на ефективността
по отношение превенцията на злоупотребата с наркотични вещества“. Срещата беше
организирана от Службата на ООН по наркотиците и престъпността и беше обвързана
с изработените през 2013 г. от Службата на ООН Стандарти за превенция на
употребата на наркотици, в които са описани ефективни интервенции и политики в
областта и други рискови поведения. Основният фокус на Стандартите е реализиране
на ефективни превантивни програми, целящи здравословното и безопасно развитие на
младите хора, с акцент върху уязвимите групи. Стартира подготовка на стандарти за
извършвана на оценка на ефективност на превантивни програми. 2
3. През м. ноември 2014 г. в гр. Бургас се проведе VIІI Национална среща по
проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества.
Срещата беше организирана от Секретариата на НСНВ съвместно с НЦН.
Националната среща имаше за цел: обмяна на знания и опит в областта на
превенцията на злоупотребата с наркотични вещества, повишаване на компетенциите
на служителите от ПИЦ в разработването и прилагането на превантивни програми,
представяне и обсъждане на принципи и стандарти за добра практика в областта на
превенцията. В срещата взеха участие представители на 22 ПИЦ и ОбСНВ,
секретариата на НСНВ и служители от НЦН. По време на срещата бяха представени:
нови подходи и дейности в областта на превенцията на употребата и злоупотребата с
наркотични вещества, бъдещи дейности и инициативи в областта на превенцията,
аутрич работа с деца и младежи в риск и с маргинализираните общности сред
етническите малцинства за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества.
Проведе се дебат на тема „За или против употребата на марихуана за медицински
цели“. Конференцията се проведе със съдействието и домакинството на Общинския
съвет по наркотичните вещества – Бургас и Регионална здравна инспекция – Бургас.
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Oценка на националната стратегия за наркотиците
Националната стратегия за борба с наркотиците (2014 – 2018 г.) се базира на
оценка на ситуацията по наркотиците и резултатите от изпълнението на Националната
стратегия за борба с наркотиците (2009 – 2013 г.) и Плана за действие към нея.
Стратегията включва две стратегически области на действие - намаляване на
търсенето и намаляване на предлагането на наркотици и три съвместни области на
дейност.
В резултат от приемането на Националната стратегия за борба с
наркотиците (2014-2018 г.) и Плана за действие към нея се очаква да се постигне:
 Ограничаване въвличането на нови хора в употребата и злоупотребата с
наркотични вещества на територията на Р. България;
 Осигуряване на лесен достъп до ефективни превантивни програми, развиване на
програми за ранни интервенции за млади хора с експериментална употреба на
наркотични вещества, улесняване на достъпа до разнообразни и ефективни лечебни и
рехабилитационни програми и до услуги за намаляване на здравните и социални щети
за индивида и обществото, ефективен контрол на дейностите с наркотични вещества
за медицински цели, ограничаване преминаването на наркотични вещества и
прекурсори през външните и вътрешни за България граници на ЕС;
 Намаляване броя на престъпленията, свързани с наркотици;
 Развитие на информационна система по наркотиците, в съответствие с
изискванията на Европейския мониторинг център за наркотиците и наркоманиите
(EMCDDA), развитие на институционална и експертна мрежа за изпълнение на
националната политика по наркотиците, развитие на международно сътрудничество и
обмен на информация. 3

Координиране на политиката
Съгласно чл. 11, т. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите (ЗКНВП) основен координиращ орган е Националният съвет по
наркотичните вещества. Той определя и координира националната политика в
областта на наркотичните вещества и прекурсорите, като изготвя и предлага на
Министерския съвет да приеме Национална стратегия за борба срещу злоупотребата с
наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори
за срок от 5 години.
За провеждане на националната политика по наркотиците на местно ниво до края
на 2014 г. са функционирали 27 Общински съвети по наркотични вещества (ОбСНВ) в
общините, които са административни центрове на области. ОбСНВ работят съобразно
приети общински програми и стратегии за превенция, лечение и рехабилитация на
наркоманиите. Към 27-те ОбСНВ в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Велико
Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Кърджали, Ловеч, Монтана,
Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян,
София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол функционират
Превантивни информационни центрове (ПИЦ) които са функционални звена, които
събират, анализират и предоставят информация на местно ниво, необходима за
изготвянето, осъществяването и координирането на общинските програми и стратегии.
Дейността на ОбСНВ и ПИЦ може да бъде обобщена в следните няколко насоки:
3

Разработване и изпълнение на приетите превантивни програми и стратегии;
Годишен доклад на НСНВ за 2014 г.
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- Осъществяване на ефективна превенция на употребата и злоупотребата с
наркотични вещества, чрез дългосрочни превантивни програми, насочени към
различни целеви групи;
- Превантивни дейности сред ученици, родители, учители и
съветници за предотвратяване на употребата на наркотици;

педагогически

- Разширяване на възможностите за прилагане на ефективно здравно образование,
включващо превенция на употребата на наркотици.
- Разширяване на сътрудничеството между органите за местно самоуправление,
държавните институции и неправителствените организации в изпълнението на
общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотици и превенцията на
употребата на наркотици;
- Издаване на различни
образователни материали;

видове

превантивни,

информационни

и

здравно-

- Сътрудничество с медиите, за осигуряване на адекватно и компетентно отразяване
на проблемите с наркотиците;
- Разработване и прилагане на алтернативни форми за прекарване на свободното
време на децата и младите хора;
-

Запознаване на обществеността с дейността на ПИЦ;

- Провеждане на конкурси, изложби, лекции, кръгли маси и запознаване с
проблематиката наркотици и наркомании съвместно с другите общински структури;
- Провеждане на обучения, чиито прицелни групи в различните общини варират от
ученици и педагогически съветници до професионалисти в областта.
Звена в министерства и държавни ведомства са някои от основните институции,
свързани с координацията и контрола на дейности, пряко или непряко засягащи
употребата на наркотици, съпътстващи и влияещи области на обществено управление
на национално в България (Виж Таблица 1-1).
Таблица 1-1
ИНСТИТУЦИИ, СВЪРЗАНИ С КОРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ НА НАЦИОНАЛНО НИВО
МИНИСТЕРСТВО НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Дирекция ”Лекарствени
продукти, медицински изделия
и наркотични вещества” в
Министерството на
здравеопазването
Национален център по
наркомании към Министерство
на здравеопазването

Издава
лицензии и разрешителни за дейности с
наркотични вещества, използвани за медицински цели.
Контролира спазването на изискванията, въведени от
ЗКНВП.
Координира и ръководи дейностите по превенция на
злоупотребата с наркотични вещества, по лечение и
рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими
към наркотични вещества
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Националният фокусен център
в НЦН

Координира информационната, аналитичната и научноизследователската дейност. Официален партньор на
EMCDDA от страна на РБ.

МИНИСТЕРСТВО НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Главна дирекция "Национална
полиция"
Главна дирекция “Гранична
полиция”
Научноизследователски
институт по криминалистика и
криминология

Оперативно-издирвателна,охранителна
и
контролна
структура за превенция, предотвратяване, пресичане,
разследване и разкриване на престъпления.
Осъществява охрана на държавната граница и контрол за
спазване граничния режим, следи за незаконен трафик
на общоопасни средства в граничната зона.
Извършва експертно-криминалистична дейност и научни
изследвания в областта на криминалистиката и
криминологията.

МИНИСТЕРСТВО НА
ИКОНОМИКАТА
Междуведомствена комисия за
контрол на прекурсорите
Дирекция „Регистриране,
лицензиране и контрол“

Национален междуведомствен компетентен орган за
контрол на прекурсорите към министъра на икономиката.
Контрол върху прекурсори на наркотични вещества,
обмен на информация с международни организации,
унищожава иззети прекурсори.

ДЪРЖАВНИ АГЕНЦИИ
Агенция ”Митници”към
Министъра на финансите

Организира
и
осъществяват
дейността
за
предотвратяване и разкриване на незаконния трафик на
наркотични вещества и прекурсори.
Държавна агенция „Национална Дейности за защита на националната сигурност,
сигурност"
независимостта и суверенитета на РБ, териториалната
цялост и националните интереси.
Държавна агенция за закрила на Специализиран орган на МС
за осъществяване на
детето
държавната политика по дейности за закрила на детето в
Република България.
Информация: Националният фокусен център за наркотици и наркомании

Ново развитие
През 2014 г. беше проведено извънредно заседание на НСНВ, по темата „за“ или
„против“ използването на марихуаната за медицински цели. На него присъстваха НПО
и пациентски организации, които представиха техните становища. Смесиха се много
пластове (напр. полза – вреда, здравни последици при употребата, декриминализация,
легализация, медицинска употреба). Стана ясно, че темата е многоизмерна и това
наложи тя да бъде обсъдена на ново заседание на Националния съвет по
наркотичните вещества (НСНВ) за изготвяне на становище, засягащо всички аспекти
на темата. Бяха засегнати следните теми : 4
 Марихуаната и нейния основен психоактивен компонент тетрахидроканабинол
(THC) са включени в Списък I на Наредбата за реда за класифициране на растенията и
веществата като наркотични - ”Растения и вещества с висока степен на риск за

4
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общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за
приложение в хуманната и ветеринарната медицина”.
 Основните искания на НПО и пациентските организации са легализиране на
марихуаната и нейните деривати за медицински цели чрез преместване от Списък I в
Списък II ”Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и
ветеринарната медицина” на Наредбата за реда за класифициране на растенията и
веществата като наркотични, с цел подпомагане на лечението на някои заболявания,
облекчаване състоянието на пациентите.
 В България се провежда клинично изпитване на лекарствен продукт, съдържащ
канабидиол и тетрахидроканабинол, за облекчаване на болката най-вече при
онкоболни. В зависимост от резултатите от клиничното изпитване на лекарствения
продукт и необходимостта от наличие на лекарствени продукти, съдържащи
тетрахидроканабинол, може да се прецени целесъобразността на преместване на
веществото тетрахидроканабинол от Списък I в Списък II ”Вещества с висока степен на
риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина” на Наредбата за
реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.
 На Изпълнителната агенция по лекарствата е възложено извършване на анализ на
регулаторната практика и контрол по отношение на прилагането на марихуаната за
медицински цели на територията на ЕС. Извършването на анализ на научните
изследвания за целесъобразността и необходимостта от прилагането на марихуаната
и нейните деривати за медицински цели е възложено на Националния център по
обществено здраве и анализи. След изготвянето на анализите, те ще бъдат
представени на заседание на НСНВ, като се предвижда отново да се разгледа темата
и да се прецени дали прилагането на марихуана и нейните деривати за медицински
цели ще доведе до нарастване на злоупотребата по ”медицински показания” от лица
без такива показания, да се разгледат и предвидят всички възможни последствия от
такъв акт и как държавата може да се справи с тях. Необходимо е да се разгледа от
медицинска гледна точка на експертно ниво въпроса доколко в този момент е
обосновано прилагането на продукти от марихуана за медицински цели.
 По предложение на Националния център по наркомании (НЦН) бяха изпратени
писма до националните консултанти, медицински специалисти и организации. Въз
основа на техните становища беше представен доклад от НЦН на заседание на
съвета. В доклада са цитирани изследвания и публикации на: Националния институт
по зависимости на Съединените американски щати (NIDA), Европейския мониторинг
център за наркотици и наркомании (EMCDDA) и Националният фокусен център на
България. Отразени са и мненията на Общинските съвети по наркотични вещества на
територията на страната. Докладът беше публикуван на интернет страницата на НЦН.
 Изводите са, че практиката на употреба на лекарствени продукти, съдържащи
канабиноиди, съществува вече повече от 20 години в световен план, като тези
лекарства се прилагат при възрастни пациенти с определени заболявания, в случаите,
когато общото им соматично състояние не се повлиява от конвенционалните
лекарствени средства. Лекарствените продукти, съдържащи канабиноиди, се прилагат
като добавъчна терапия към основната терапия за съответното заболяване и/или за
ограничаване на някои симптоми следствия от болестта или терапията. Лекарствените
препарати, съдържащи канабиноиди, не се използват за самостоятелно лечение на
заболяването. Приемането на канабис – марихуана чрез пушене носи повече рискове,
отколкото ползи за човешкото здраве и не е утвърден метод за медицинско лечение.
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Обществени разходи в областта на наркотиците и наркоманиите
Националната програма за изпълнение на националната стратегия за борба с
наркотиците е един от основните източници за обществени разходи в сферата на
наркотиците и наркоманиите в Република България.
За дейности на Националния център по наркомании през 2014 г. беше утвърдена
План – сметка за 134 000.00 лв. от Плана за действие към Националната стратегия за
борба с наркотиците 2014-18 г., от които са били изразходени 114 949.62 лв.
По Националната програма за изпълнение на Националната стратегия за борба с
наркотиците 2014 -2018 г. целево се отпускат средства за превантивни дейности. За
провеждане на националната политика по наркотиците на местно ниво през 2014 г. са
отпуснати средства в размер на 40 500 лв. за 27-те ОбСНВ (по 1500 лв.) за
разработване и осъществяване на програми за борба срещу злоупотребата с
наркотични вещества, насочени към рискови (уязвими) групи. За изпълнение на
задачата са сключени договори между Министерството на здравеопазването и 27-те
общини за предоставяне на предвидените в план-сметката средства. Съгласно
изискванията на договорите представените проекти на превантивни програми са
разгледани и одобрени от комисия, определена със заповед на министъра на
здравеопазването.
Сумата, изразходена в държавния бюджет от 27 ОбСНВ / ПИЦ за 2014 г. е почти
един милион (987 753.12) лв., като парите са изхарчени по 2 основни направления :
- Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни
правоотношения, както и на сътрудници, наети на граждански договор (вкл. други
възнаграждения и плащания за персонала, задължителни осигурителни вноски от
работодател, вноски за доброволно осигуряване);
- Издръжка (вкл. разходи за функциониране на сгради, съоръжения, консумативи
куриерски услуги, транспорт, дейности и т.н.).
През 2013 г. в България започна първото проучване относно размера и
структурата на обществените разходи в областта на борбата с наркотиците и
справянето с наркоманиите, като трябва да се отбележи, че не беше събрана
информация от всички възможни източници.5
Изследването залагаше на методика, която изискваше да се разделят
извършените разходи на обозначени и необозначени и при възможност да бъдат
класифицирани спрямо приложимата в повечето страни от ЕС - „Класификация на
функциите на държавното управление на ООН“ (COFOG classification).
Функциите, които бяха обхванати в проyчването се отнасяха за:
Общофункционално управление на държавата; Обществен ред и сигурност;
Здравеопазване; Социално осигуряване и подпомагане (Виж Taблица 1-2). Въз основа

5

Проучване относно размера и структурата на обществените разходи в областта на борбата с
наркотиците и справянето с наркоманиите в България 2013 г., Национален фокусен център за наркотици и
наркомании и със съдействието на : Министерство на Вътрешните работи, Министерство на
правосъдието- ГДИН, Министерство на здравеопазването, Министерството на труда и социалната
политика, Национален статистически институт и Национален център по обществено здравеопазване и
анализи.
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на събраната информация се извърши оценка на извършените публични разходи - без
претенции за изчерпателност.
Общата сума на проследените необозначени разходи е 2 935 131.26 лв., а
обозначените са 4 313 569.00 лв., общия резyлтат на всички разходи описани в
таблицата възлиза на 7 248 700.26 лв. По данни на Националния статистически
инститyт - Брутния вътрешен продукт (БВП) на България за 2012 г. е в размер на
77.582 (милиард лева), извършената оценка показва че размера на извършените
обществените разходи в областта на борбата с наркотиците и справянето с
наркоманиите 0.0093 % от БВП на страната.
Taблица 1-2
РАЗБИВКА НА ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИТЕ
Класификация на
Разход
(лева)

4 061.57

функциите на

Проследен

държавното

(Обоззначени,

управление (ООН)

Необозначени)

Година

2012

01.3.2

необозначен

Коментари

Включва изразходени от бюджета на

Услуги по общо планиране и

Националния

общи статистически услуги

(НСИ)

статистически
за

производството

статистическите
случаи

данни

следствие

наркотици,

2012

03.1

необозначен

Услуги на полицията

за

на

смъртни

употребата

осъдени

престъпления, свързани с
2 239 122.69

институт

на

лица

и

наркотици.

Извършени разходи за експертизи от
Медицински

институт

на

МВР,

извършени разходи за закупуването на
консумативи за всички лаборатории на
Областните дирекции на МВР (ОДМВР),
издръжка на звената и изразходените
средства за трудовите възнаграждения
на служителите на (ОДМВР) работили в
направление „Наркотици“.
671 215.00

2012

03.3

необозначен

Съдебна власт

Извършени разходи за трудови
възнаграждения и социални осигуровки
към тях, издръжка и консумативи за
извършените експертизи, за ползването
на

вещи

лица

привикването

на

свидетели от органите на съдебната
власт по дела свързани с наркотици.
75 885.00

2012

3.4

обоззначен

Затвори

Разходите са за лечение на лицата с
наркотична зависимост в местата за
лишаване от свобода
Изразходени средства от Министерство

783 000.00

2012

07.2
Извънболнични услуги

обоззначен

на здравеопазването за закупуването и
предоставяне на метадон към лечебните
центрове за лечение на наркозависими
лица
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700 000.00

2012

07.3 Болнични услуги

обоззначен

Изразходени от Министерство на
здравеопазването пари насочени към
Центровете за психично здраве за
лечението на всеки един преминал през
тях пациент с наркотична зависимост.

2 573 366.00

2012

07.4

обоззначен

Тyк са включени изразходени средства

Услуги на общественото

от Бюджетите на Национален център по

здравеопазване

наркомании (НЦН), на Общински съвети
по наркотичните вещества (ОбСНВ) и
Превантивно-информационни центрове
(ПИЦ); Израходени средства за
извършени превантивни проекти;
Изразходени пари за провеждане на
националната политика за наркотиците
на местно ниво; Изразходени пари за
дейности от Националната програма за
изпълнение на Националната стратегия
за борба с наркотиците( 2009-2013 г).от
НЦН и НФЦ

4 929.00

2012

07.5

необозначен

От бюджета на Националния център по

Приложни научни

обществено здраве и анализи (НЦОЗА)

изследвания в областта на

за производството на статистически

здравеопазването

данни, които са залегнали в Национална
статистическа програма за 2012 г.

6 683.00

181 318.00

2012

2012

10.1

необозначен

Изразходени пари от Националния план

Временно намалена

за действие по заетостта за 2012 г във

работоспособност, временна

връзка с осигyряването на работни

неработоспособност и

места на хора с yвреждания (при които

инвалидност

попадат и хора с зависимост към ПАВ).

10.6

обоззначен

Жилища

Изразходени средства за издръжката
заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни
правоотношения, както и на сътрудници,
наети на граждански договори работещи
в изграденото Защитено жилище и
Дневен център към него за лица с тежки
психични разстройства вследствие на
зависимости в град Рyсе

9 120.00

2012

10.7

необозначен

Изразходени средства от бюджета на

Социални рискове,

Държавната агенция за закрила на

некласифицирани другаде

детето за поддръжка на интернет
страницата си и за поддръжка и
развитие на „Националната телефонна
линия за деца“.

Информация: Националният фокусен център за наркотици и наркомании
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2. Законодателство в областта на наркотиците в
България

В рамките на този раздел ще бъдат разгледани следните основни теми:
 Правна рамка
 Прилагане на закона

Правна рамка
Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсори (ЗКНВП)
Законът за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) има
отношение по проблемите, свързани с контрола на прекурсорите, въпросите за
лечението на наркозависими лица, намаляването на вредите и превенцията на
употребата на наркотици. Контролът на новите наркотични вещества е уреден в
Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, а
при престъпленията, свързани с производството, трафика и предлагането на
наркотици се прилагат мерки от Наказателния кодекс (НК) на Република България .
През 2014 г. са обнародвани осем наредби за допълнения и изменения в
уредбата на ЗКНВП, които се отнасят предимно за програмите, осъществяващи
различи видове интеревеции за наркозависими лица и съпътващия контрол към тях. 6
1. Постановление на министерски съвет (ПМС) за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните
вещества, обн. ДВ, бр. 60 от 22.07.2014 г. Изменението е във връзка с изменението на
Закона за Министерството на вътрешните работи обн. ДВ, бр. 53/27.06.2914 г.
2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2/2012г. за условията и
реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на
лица, зависими към опиоиди, обн. ДВ, бр. 3/10.01.2014 г. В изпълнение на
Задължителното предписание на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в
Наредба № 2/2012г. са направени следните изменения:
- в изготвения проект на Наредбата, към документите, които се изискват при
подаване на заявление за издаване на разрешение за осъществяване на програма за
лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди е включено
изискването за предоставяне на декларация по образец, приложение към наредбата,
за уведомяване на персонала, изпълняващ програмата за предоставяне на
информация по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД);
- въвежда се изискването лечебните заведения да уведомяват пациентите на
програмата за предоставяне на информация по чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД при постъпването
им на лечение, за което всеки от тях подписва декларация по образец, приложен към
наредбата.
- личните данни на пациентите се съхраняват в съответните лечебни програми. В
изготвения проект на Наредба № 2/2012 г., са направени и изменения и допълнения,
съгласно препоръките в доклада на Инспектората на Министерството на
6
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здравеопазването № 75-04-214/31.05.2013 г. по администриране на режима – издаване
на разрешения за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонистиантагонисти на лица, зависими към опиоиди. Също така в изпълнение на препоръките
на Инспекторат са направени следните изменения и допълнения Наредба № 2/2012 г.:
- при подадени заявления за издаване на разрешение по реда на Наредба № 2/2012 г.,
проверката за спазване изискванията на Наредба № 2 и Наредба № 24/2004 г. за
утвърждаване на медицински стандарт ”Психиатрия” се извършва от инспекторите по
наркотичните вещества в съответната регионална здравна инспекция, на територията
на която ще се осъществява програмата;
- списъкът на лечебните заведения в страната, които осъществяват програми за
лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди се води не
в НЦН, а в Министерството на здравеопазването, като министърът на
здравеопазването определя със заповед служители на министерството (титуляр и
заместник), които отговарят за изготвянето и актуализацията на списъка;
- конкретизирани са текстове от наредбата по отношение на сроковете за издаване на
разрешенията, както и координацията и взаимодействието на компетентните
администрации, ангажирани с режима по издаване на разрешения по реда на Наредба
№ 2/2012 г.
3. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2/2012 г. за условията и
реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на
лица, зависими към опиоиди, обн. ДВ, бр. 62/29.07.2014 г.
Лечебните заведения
получили разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и
агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди могат да кандидатстват за
получаване на лекарствения продукт Метадон от Министерството на здравеопазването
по реда на Наредба № 34/2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет за
лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване.
4. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20/2001 г. за условията и
реда при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества могат да
бъдат освободени от някои мерки за контрол, обн. ДВ, бр. 68/15.08.2014 г. В наредбата
са направени промени съгласно, които не се изисква разрешително за внос и износ,
издадено по реда на чл. 47 от ЗКНВП за лекарствени продукти, съдържащи
етилморфин, кодеин, фенобарбитал и трамадол в комбинация и в количества до 50 мг
за дозова единица и 1,25 % при неделими продукти, както и лицензия издадена по
реда на ЗКНВП за търговия на едро и дребно.
5. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4/2009 г. за условията и
реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, обн. ДВ, бр. 95/18.11.2014
г. С тези промени се прецизират се текстовете относно документация и отчетност на
лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества в аптеки на болнични
заведения.
6. Наредба № 6/11.04.2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми
запревенция на употребата на наркотични вещества, обн. ДВ, бр. 35/22.04.2014 г. С
Наредбата се регламентират условията и реда за осъществяване на програми за
превенция на употребата на наркотични вещества:
- Дадено е определение за видовете интервенции и стратегии, които трябва да
включват програмите за превенция, с цел намаляване на риска от употребата и
развитие на синдром на зависимост към наркотични вещества.
- Описана е процедурата, необходимите документи и срокове за даване на
съгласие или отказ за осъществяване на програми за превенция на употребата на
наркотични вещества.
- Определена е отговорната институция - Националният център по наркомании,
която дава съгласие или отказва осъществяването на програми за превенция на
употребата на наркотични вещества.
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- Определени са изискванията, на които трябва да отговаря ръководителят на
програма за превенция на употребата на наркотични вещества, в зависимост от вида
на програмата и необходимите компетентности за нейното реализиране.
- Предвидено е описанието на проекта на програма за превенция на употребата на
наркотични вещества да отговаря на изискванията на „Европейските стандарти за
качество на превенцията на употребата на наркотици“, утвърдени от Европейския
мониторинг център за наркотици и наркомании.
- Въведени са изисквания относно мониторинг, отчетност и оценка на ефективност
на програмите за превенция на употребата на наркотични вещества.
- Въведено е изискване за създаване на база данни на лицата, осъществяващи
програми за превенция на употребата на наркотични вещества, която да се поддържа
от Националния център по наркомании и да е достъпна за широката общественост на
Интернет страницата на Центъра.
7. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7/7.09.2011 г. за условията
и реда за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на
наркотични вещества, обн. ДВ, бр. 44/27.05.2014 г. Във връзка с изпълнението на
Решение № 635 на Министерския съвет от 2013г. за приемане на Втория пакет от
мерки за намаляване на регулаторната тежест е изготвен проект за изменение и
допълнение на Наредба № 7/2011 г. за условията и реда за осъществяване на
програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества и Наредба
№ 8/2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална
рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични
вещества. За осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на
наркотични вещества е необходимо заявителят да получи съгласие от Националният
център по наркомании (НЦН), което се продължава ежегодно. Този срок на действие е
кратък и води до необосновани затруднения за заявителите. С изменението на
Наредба № 7/2011 г. отпада изискването за ежегодност при даване на съгласие от
НЦН и срока на действие на съгласието се увеличава на три години. За намаляване
на административната и регулаторна тежест се намалява срока за разглеждане на
документите, необходими за даване на съгласие за осъществяване на програми за
намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества от 15 на 10 дни. Отпада
изискването за подаване на сертификати за преминато обучение на екипите на
програмата, при подаване на документи за съгласие за продължаване на дейността на
програмата.
8. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8/7.09.2011 г. за условията и
реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които
са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, обн. ДВ, бр.
44/27.05.2014 г. С проекта се изменя и Наредба № 8/2011 г. за условията и реда за
осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били
зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества. За осъществяване на
програми за психосоциална рехабилитация е необходимо заявителят да получи
съгласие от НЦН. Въвежда се изискване за срок на действие на съгласието за три
години, целта на тези промени е.
- Намалява се срока за разглеждане на документите, необходими за даване на
съгласие за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица,
които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества от 15 на 10
дни. Отпада изискването при подаване на документи в НЦН за съгласие за
осъществяване на програма да се предостави сертификат за преминат курс на
обучение за ръководители на програми за психосоциална рехабилитация, тъй като
курса се провежда от центъра.
- За осъществяване на контрол върху качеството на предоставяните услуги, от
програмите за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества и
програмите за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са
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злоупотребявали с наркотични вещества остава задължението за представяне на НЦН
на годишен отчет за дейността на програмите. 7
- Създава се задължение на лицата осъществяващи програмите намаляване на
вредите от употребата на наркотични вещества и програмите за психосоциална
рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични
вещества да уведомяват НЦН, в случай, че са прекратили дейността си преди
изтичане срока на съгласието, с оглед извършвания от центъра мониторинг и
поддържаната база данни.Изготвени са проекти за изменение и допълнение на тарифа
за таксите, които се събират за издаване, промяна или подновяване на лицензии, за
издаване на разрешения, разрешителни и удостоверения за регистрация по реда на
ЗКНВП.
Отново през 2014 г., се извършиха промени, във връзка със законовите мерки в
системата на Министерството на вътрешните работи, обн. ДВ бр. 53 от 2014 г. и с
Решение № 808/08.10.2012 г. на Министерския съвет за приемане на План за
намаляване на регулаторната тежест за бизнеса. Беше създадена и работна група със
заповед на министъра на здравеопазването, която да изготви проект за изменение и
допълнение на ЗКНВП.
С предложените изменения в Закона за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите се изпълняват мерки № 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 от Плана за
намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, приет с Решение № 808 на
Министерския съвет от 2012 г. При лицензиране на дейности с наркотични вещества и
лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, отпада изискването за
предоставяне на: копие от съдебното решение за регистрация, удостоверение за
актуално съдебно състояние, документи за данъчна регистрация, регистрация по
БУЛСТАТ, документ, издаден от Агенцията по вписванията или от съда по регистрация
на заявителя - търговец, че не е обявен в несъстоятелност, не е в производство за
обявяване в несъстоятелност и не е в ликвидация. Проектът предвижда в заявлението
да се посочва единствено единен идентификационен код на заявителя.
 Предлага се при подновяване на лицензия за производство, преработване,
съхраняване и търговия в страната, внос и износ, пренасяне и превозване на
наркотични вещества за медицински цели да отпаднат изискванията за представяне на
копие от разрешението за производство на лекарствени продукти и копие от
разрешението за употреба на лекарствените продукти, съдържащи наркотични
вещества, издадени по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина.
 Предлага се да отпадне изискването за предоставяне на копие от
разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено по реда на
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, при подновяване на
лицензия за търговия на едро, съхраняване, внос и износ, пренасяне и превозване на
наркотични вещества за медицински цели.
 При издаване, подновяване и промяна на лицензии за дейности с наркотични
вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, отпада
изискването за представяне на копие от разрешението за осъществяване на частна
охранителна дейност, тъй като в Министерството на вътрешните работи се поддържа
публичен регистър за издадените разрешения.
 Намаляват се сроковете за издаване, подновяване и промяна на лицензии за
дейности снаркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества от два месеца на 50 дни.
 Въвежда се изискване за водене на публични регистри за издадените лицензии
и разрешения по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите, в съответствие с изискванията на Закона за административното
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
1.
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 По време на междуведомственото съгласуване е установена необходимост
отдопълнителни промени на закона. В началото на 2015 г. със заповед на министъра
на здравеопазването е създадена междуведомствена работна група за изготвяне на
нов проект за изменение и допълнение на ЗКНВП.

Контрол върху новите наркотични вещества
През 2013 г. 10 вещества са включени в Наредбата за реда за класифициране на
растенията и веществата като наркотични (виж долу), предвижда се такъв нов списък
да бъде съставен през 2015 г. 8
1. UR-144, 1-пентил-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропил) индол
2. 2C-P, 2,5-диметокси-4-(n)-пропилфенетиламин
3. AM 2233, 1-[(N-метилпиперидин-2-ил)метил]-3-(2-йодобензоил) индол
4. Пентедрон, 2-(метиламино)-1-фенилпентан-1-он
5. APINACA, N-(1-адамантил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид
6. МАМ-2201, 1-(5-флуоропентил)-4-метил-3-(1-нафтоил) индол
7. STS-135,
1-(5-флуоропентил)-N-(трицикло[3.3.1.13,7]дек-1-ил)-1Н-индол-3карбоксамид
8. URB-754, 6-метил-2-[(4-метилфенил)амино]-4H-3,1-бензоксазин)-4-oн
9. 5-IT, 5-(2-аминопропил) индол
10. 4-МА, 4-метиламфетамин

Наказателен кодекс
През 2014 г няма извършени промени в Наказателния кодекс (НК), отнасящи се за
мерките при престъпления, свързани с наркотици. Но в общественото пространство
все повече се обсъжда темата, свързана с употребата на марихуана. Заедно с този
въпрос изниква и темата, свързана с разрешаването на притежание на наркотични
вещества за лично ползване. От 2004 г. разпоредбата включена в НК чл.354а ал.3
забранява притежанието на еднократна доза наркотик за лична употреба, през 2006 се
уточняват наказанията за това деяние (Виж Таблица 2-1)
Таблица 2-1
ИЗМЕНЕНИЕ НА (АЛ.3 ОТ ЧЛ. 354а В НК) ПРЕЗ ПЕРИОДА 2000 – 2006 г.
ГОДИНА
2000

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
Брой 21 от 17 март

2004

Брой 26 от 30 март

2006

Брой 75
от 12 септември

8

ПРОМЯНА
Параграф № 21/ В чл. 354а се правят следните
изменения:
Ал. (3) Не се наказва лице, което е зависимо от
наркотични вещества или техни аналози, ако
количеството, което придобива, съхранява,
държи или пренася е в размери, сочещи, че то е
предназаначено за еднократна употреба.
Параграф № 50/ В чл. 354а ал. (3) се отменя
(Параграф № 62/ В чл. 354а се изменя така:
Ал.(3) - Който без надлежно разрешително
придобие или държи наркотични вещества или
техни аналози, се наказва :За високорискови
наркотични вещества или техни аналози - с
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лишаване от свобода от една до шест години и с
глоба от две хиляди до десет хиляди лева; За
рискови наркотични вещества или техни аналози
- с лишаване от свобода до пет години и с глоба
от хиляда до пет хиляди лева.
- Който наруши правила, установени за
производство, придобиване, пазене, отчитане,
отпускане, превозване или пренасяне на
наркотични вещества, се наказва с лишаване от
свобода до пет години и с глоба до пет хиляди
лева, като съдът може да постанови и лишаване
от правата по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7.
- В маловажни случаи по ал. 3 и 4 наказанието е
глоба до хиляда лева.
- В случаите по ал. 1 - 5 предметът и средствата
на престъплението се отнемат в полза на
държавата.
Източник: Правно-информационни системи „Сиела“.

През 2013 г. се проведе Национално представително проучване относно нагласи и
употреба на психоактивни вещества сред учениците в България. При това изследване
за пръв път бяха включени няколко въпроса, които имаха отношение към горепосочената тема. 9
Впечатление прави, че отношението на учениците към злоупотребата с наркотици
като цяло е негативна: 48.9 % от анкетираните смятат, че повишената употребата на
наркотици е криминално деяние и следва да бъде наказвано със затвор, а 58.3 % от
тях са на мнение, че този процес е и нарушаване на закона и следва да бъде
наказвано с административна санкция – глоба. Любопитен е фактът, че 45.4 % от
анкетираните лица не подкрепят твърдението, че злоупотребата с наркотици е признак
на болест и не следва да бъде наказвана.
По темата за притежанието на наркотици за лично ползване мненията са
противоречиви: на въпроса за притежанието и употребата на канабис в малки дози
(напр. до 1 гр.), което не следва да се санкционира по никакъв начин - 28.9 % от
учениците отговарят, че одобряват тази идея, 34.3 % - не я подкрепят, а 36.8 % от
анкетираните не могат да вземат отношение. Голям процент от учениците - 54.6 % не
подкрепят възможността употребата на хероин в малки количества да бъде
декриминализирана.
Около половината (46.6 %) от запитаните ученици отговарят, че не подкрепят
въвеждането в закона на минимални дози от всеки вид наркотик, за чието притежание
не се налагат никакви санкции (Виж Фигура 2-1).
Фигура 2-1
ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВЪЗМОЖНОСТТА В ЗАКОНА ДА СЕ ВЪВЕДАТ МИНИМАЛНИ
ДОЗИ ОТ ВСЕКИ ВИД НАРКОТИК, ЗА ЧИЕТО ПРИТЕЖАНИЕ ДА НЕ СЕ НАЛАГАТ
НИКАКВИ САНКЦИИ

9

Национално, представително проучване сред учениците от 9-12 клас в средните училища в България
2013 г., Национален фокусен център за наркотици и наркомании и „АЛФА РИСЪРЧ“ ООД.
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Източник: Национално представително проучване относно нагласи и употреба на психоактивни
вещества сред учениците в България 2013 г.

Прилагане на закона
Един от важните пририотети на правоприлагащите органи е противодействане
напрестъпността, като тя се състои в няколко компонента:
 Пресечната дейност, при нея се установяват и при възможност се неутрализират
така наречените Организирани престъпни групи (ОПГ)
 Във връзка със спазването на разпоредбите по чл. 354-а, чл. 354-б, чл. 354-в от НК
се извършват Профилактики на наркособорища и Специализирани полицейски
опелации (СПО).
 По отношение на превенцията на престъпността, органите на МВР постоянно
извършват проверка на училищата и районите около тях.
През 2014 г. по линия “Наркотици” Областните дирекции към МВР (ОДМВР) са
предприели следните мерки: 10
 Служителите на полицията са отзовали на 1824 сигнали за нарушения, свързани с
наркотици, като най-много са били реализирани от Столична дирекция на вътрешните
работи (СДВР) - 236 на брой, а най-малко от ОДМВР Шумен - 9 на брой.
•
Водени са били 477 оперативни дела, най-много от СДВР - 63 , а най-малко от
ОДВВР Ямбол – 4 на брой.
•
Установени са били 30 на брой ОПГ, като най най-голямята част от тях са били
регистрирани на територията на град София (17 на брой), а броя на неутрализираните
е 11 за страната и (9) за столицата.
•

Профилактирани на наркосборища и питейни и увеселителни заведения, общо

10

Отчет за работата на органите на областни дирекции на Министерство на вътрешните работи по
линия „Наркотици“ през 2014
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за страната 4 346, най-много в Област София – 597 на брой и най-малко в Област
Разград- 10.
•
Проверка на училищни райони – 3 385, отново най-много за Област София
452 и най-малко в Област Разград- 8.
•
Разкрити са били за годината 240 нови наркосборища и места за продажба на
наркотици,най-много от СДВР - 42, най-малко от ОДМВР Враца - 2.
•
Били са проведени 2 352 на брой специализирани полицейски операции, 511 от
СДВР и едва 16 от ОДМВР Шумен. (виж Таблица 2-2).
Таблица (2-2)
БРОЙ ПРОВЕДЕНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОЛИЦЕЙСКИ ОПЕРАЦИИ (СПО) ОТ
ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
(ОДМВР) НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 г.
ДИРЕКЦИЯ

БРОЙ СПО

1.

ОДМВР Благоевград

105

2.

ОДМВР Бургас

89

3.

ОДМВР Варна

82

4.

ОДМВР Велико Търново

123

5.

ОДМВР Видин

34

6.

ОДМВР Враца

80

7.

ОДМВР Габрово

36

8.

ОДМВР Добрич

49

9.

ОДМВР Кърджали

64

10. ОДМВР Кюстендил

121

11. ОДМВР Ловеч

83

12. ОДМВР Монтана

29

13. ОДМВР Пазарджик

130

14. ОДМВР Перник

83

15. ОДМВР Плевен

84

16. ОДМВР Пловдив

185

17. ОДМВРРазград

38

18. ОДМВР Русе

17

19. ОДМВР Силистра

27

20. ОДМВР Сливен

49

21. ОДМВР Смолян

29

22. СДВР

511

23. ОД МВР София

111

24. ОДМВР Стара Загора

86

25. ОДМВР Търговище

21

26. ОДМВР Хасково

44

23

27. ОДМВР Шумен

16

28. ОДМВР Ямбол

26

Източник : Отчет за работата на органите на областни дирекции на Министерство на вътрешните
работи по линия „Наркотици“ през 2014 г.

През 2014 г. Областните дирекции към МВР са задържали 5 102 лица по линия
„наркотици“, което е най-високото равнище по този показател през последните 5
години, а най-ниските стойности се отнасят за 2010 г. През всичките тези години, найголемият брой задържани лица са от територията на град София, което прави
приблизително над 40 % от общия брой за страната (виж Фигура 2-2).
Фигура 2-2
ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА ОТ (ОД МВР) ПРЕЗ ПЕРИОДА 2010-2015 Г.
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Източник: Отчет за работата на органите на областни дирекции на Министерство на вътрешните
работи по линия „Наркотици“ през 2014 г.
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3. Наркотици

Общ поглед
Канабисът е най-често употребяваният незаконен наркотик в България.
През последните пет-шест години разпространението на употребата на канабис в
България остава относително стабилно. Наблюдава се тенденция на увеличаване на
броя и дела на жените, които пушат марихуана, както и сред по-младото население.
Употребата на марихуана остава много по-широко разпространена от хашиша.
Опиатите, и по-точно хероинът са веществата, с които най-вече се свързва
високорисковата употреба на наркотици в страната. Широкото разпространение на
употребата на хероин и други опиати в България остава сравнително стабилна с лека
тенденция за намаление през последните пет-шест години. Налице е тенденция за
намаляване на броя на лицата, търсещи лечение във връзка с употреба на хероин или
други опиати, както и повишаване на средната възраст на потърсилите лечение.
Хероинът продължава да бъде най-често употребяваният опиоид, въпреки че се
наблюдава тенденция за увеличаване на разпространението на употребата на
метадон (не за лечение) и други синтетични опиоиди.
Амфетамините и други стимуланти са веществата, при които се наблюдава найсериозно увеличение на употребата.
През последните пет-шест години в България се наблюдава постепенно
увеличение на разпространението на употреба на стимуланти, особено амфетамин и
кокаин. Наблюдава се тенденция на увеличаване на броя и дела на употребяващите
стимуланти особено сред по-младото население. Амфетамините остават най-често
употребяваните стимуланти. Метамфетамините все още не са широко разпространени,
но постепенно нараства ролята им на пазара на наркотици.

Канабис
Разпространение и тенденции
Според оценка на Националния фокусен център за наркотици и наркомании, на
базата на Национално представително проучване сред общото население на възраст
15-64 години в България, проведено през 2012 г., делът на хората, употребили канабис
през последната година е около 3,5 % (между 147 000 и 195 000 души), а делът на
младите хора на възраст 15-34 години, които са употребили канабис през миналата
година е 8,3 % (между 125 000 и 170 000 души). Употребата на канабис през
последните 30 дни (т.нар. актуална употреба) сред населението на възраст 15-64
години е 2.0 %, а сред тази възраст на 15-34 години е 4,8 %. Що се отнася до
разликата между половете по отношение на употребата на канабис прави
впечатление, че делът на мъжете, посочили употреба на канабис през последната
година и през последните 30 дни е над два пъти по-висока в сравнение с дела на
жените (при двете възрастови групи).
Последното Национално представително проучване сред учениците в средните
училища (9-12 клас, 15-19 г.) в България по отношение на нагласите и употребата на
психоактивни вещества е реализирано през 2013 г. Национален фокусен център за
наркотици и наркомании разполага със сравними данни от подобни изследвания по
същата тема и обект от 2007 г. и 2011 г. Според данните от 2013 г. канабисът остава
най-употребяваният наркотик в страната. Употребата поне веднъж в живота на
канабис сред учениците от 9-12 клас е около 26,2 % (28,2 % са употребили някакъв
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незаконен наркотик). Сравнението между двата пола показва, че по отношение на
употребата на канабис някога през живота разликата е в рамките на 4 процентни
пункта (27.8% за мъжете и 23.9% за жените) 11. В сравнителен план употребата на
канабис някога през живота сред учениците в средните училища е приблизително
равна през периода 2007-2013 (27,4% през 2007 г., 27,3% през 2011 г. и 26,2% през
2013 г.).
През 2014 г. бе проведено Национално представително проучване сред студентите
в България относно нагласите и употребата на психоактивни вещества. Теренната
работа бе проведена от социологическа агенция (Alpha Research) и обхвана 3 886
студенти от 26 университета в цялата страна. Данните показват, че 32,5 % от
студентите са употребили канабис някога през живота си. Според проучванията от
2006 г. и 2010 г. сред студенти разликата в употребата някога в живота е по-малко от 3
% (32,3% от учениците през 2006 г. са декларирали, че са употребявали канабис поне
веднъж през живота си, докато през 2010 г. този процент е бил 35,1%). Употребата на
канабис поне веднъж в живота е по-разпространена сред мъжете студенти - 38,6%,
докато делът на жените е около 10 процентни пункта по-нисък (29.0 %).
Може да се заключи, че през последните осем-девет години употребата на канабис
някога през живота сред учащите остава относително стабилна - в рамките на 27 %
сред учениците и 33 % сред студентите. Разликата в съотношението между мъже и
жени, посочили употреба се увеличава с по-висок дял сред мъжете в по-възрастното
население.
Разпространението на употребата на канабис в България остава относително
стабилна през последните пет-шест години. Наблюдава се тенденция на увеличаване
на броя и дела на жените, употребили марихуана (пушене) сред по-младото
население. Марихуаната остава много по-широко употребявана от хашиша. По-често
се употребява внесена от чужбина марихуана, отколкото произведена в страната.
Модели, лечение и проблемна / високо рискова употреба
Не са реализирани проучвания по отношение на моделите на употреба на канабис
или употребата на канабис сред специфични групи в България.
Данните от Индикатора за търсене на лечение показват, че през 2014 г. две трети
(67.8 %) от регистрираните лица са започнали лечение във връзка с употреба на
хероин като основен наркотик. По-малък е делът на лицата, потърсили лечение във
връзка с употреба на метадон (не за лечение) - 8,4 %, амфетамини (5,7 %), марихуана
(4,2 %). Най-голям дял като второ проблемно вещество сред пациентите, потърсили
лечение е марихуаната (13,5 %).
През последните 5 години се наблюдава тенденция на постепенно намаляване на
дела на хероина като първо проблемно вещество сред пациентите, регистрирани в
системата за търсене на лечение. В същото време се наблюдава постепенно
увеличение на дела на тези, които търсят лечение във връзка с употреба на кокаин,
други стимуланти и канабис. Възможно е тази тенденция да се дължи на по-големия
дял в сравнение с предишни години на включените психосоциални интервенции като
елемент от лечението във връзка с употреба на амфетамини, бензодиазепини и
марихуана.
Средната възраст на начало на лечение е по-висока за пациенти, употребяващи
опиати (31.9) в сравнение с тази за клиенти с употреба на канабис (25.7) и стимуланти
(22.7).
Средната възраст на първа употреба на канабис (17.1) сред потърсилите лечение
е по-ниска от тази средната възраст при първа употреба на стимуланти (18.8), хероин
(19.6) или други опиати (22.4).
11
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Около 2/3 (63,6 %) от клиентите, които търсят лечение във връзка канабис като
първо проблемно вещество употребяват този наркотик ежедневно, докато
ежедневната употреба на опиати (сред потърсилите лечение във връзка с разл. опиати
като първо проблемно вещество) е около 57 %.
Потърсилите лечение във връзка с употреба на канабис посочват пушенето като
основен начин на употреба (90.9 %).
Няма данни за наличието на лечебни програми или програми за намаляване на
щетите, насочени към употребяващите канабис.
Няма данни за каквито и да било други дейности за намаляване на търсенето
(превенция и др.), насочени към употребяващите канабис.
Синтетични канабиноиди
През 2014 г. продължава тенденцията по-голямата част от наскоро
идентифицираните нови психоактивни вещества (НПВ) в страната, да принадлежат
към групата на синтетичните канабиноиди. През последната година те са били повече
от ¾ от всички иззети / идентифицирани нови вещества в България. По данни на
Националния фокусен център (НФЦ) 4,9 % от учениците в 9-12 клас в България някога
са употребили НПВ (Национално представително проучване сред ученици в 9-12 клас‘
2013 г.). Общо 35,5 % от тях са посочили, че са употребили тези вещества под
формата на растителна смес за пушене. Освен това, според данни от национално
представително проучване младото население (20-34 години) около 2 % от тях
посочват, че някога са употребили НПВ, от които 55,8 % са заявили, че веществото /
веществата са били под формата на растение смес за пушене.
Ново развитие
Няма информация за наблюдавани актуални тенденции при употребата на канабис
или по отношение на проблеми, свързани с канабис от предишния доклад насам.

Стимуланти
Разпространение и тенденции
Според оценка на Националния фокусен център за наркотици и наркомании,
базирана на последното Национално представително проучване сред общото
население на възраст 15-64 години в България‘2012 г. в групата на стимулантите се
отчита най-високо разпространение на употреба на екстази (през последната година).
Общо 1,2 % (± 0,01 % доверителен интервал за 95 %, т.е. около 55-60 000 души) от
общото население в България (15-64) са употребили екстази през последните 12
месеца. Около 0,6 % (± 0,01 % доверителен интервал за 95 %, т.е. около 30 000 души)
от населението в България са употребили амфетамин, около 0,2 % (± 0,00 %
доверителен интервал 95 %, т.е. около 10 000 души) са употребили кокаин, също 0,2 %
- метамфетамин.
По подобен начин изглежда ситуацията с разпространение на актуалната
употреба. Най-често употребяваното вещество през последните 30 дни е екстази
(около 0,4 %, ±0.01 % доверителен интервал 95 %, т.е. около 20 000 души), следван от
амфетамините (около 0,3 %, ±0.01 % доверителен интервал 95 %, т.е. около 15 000
души), кокаин (около 0,1 %, ±0.00 % доверителен интервал 95 %, т.е. около 5 000 души)
и метамфетамините (около 0,1 %, ±0.00 % доверителен интервал 95 %, т.е. около
5 000 души).
Общо 2,8 % или около 130-140 000 души от общото население (15-64 години) в
България са употребявали някакъв стимулант (кокаин, амфетамин, метамфетамин или
екстази) поне веднъж в живота си. Наблюдава се известно увеличение в делът на
лицата, употребили някакъв стимулант поне веднъж в живота си в сравнение с делът
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им през 2005 г. (2,2 %), приблизително същият е делът им през 2007 г. (3,1 %) и през
2008 г. (3,1 %).
Последното Национално представително проучване сред учениците в средните
училища (9-12 клас, 15-19 г.) в България по отношение на нагласите и употребата на
психоактивни вещества е извършено през 2013 г. Национален фокусен център за
наркотици и наркомании разполага със сравними данни от подобни изследвания по
същата тема и обект от 2007 г. и 2011 г.
Съгласно данните от 2013 г. амфетамините са сред най-популярните стимуланти в
България. Най-голямо е разпространението на употребата им сред учениците 9-12
клас някога през живота - 6,4 % (28,2 % са употребявали някакъв незаконен наркотик).
По отношение на употребата някога през живота на второ място от групата на
стимулантите се нарежда кокаинът - 4.2 %, а на трето място екстази – 4.1 %. Подобна
бе картината през 2011 г., през 2007 г. екстази е на второ място, кокаинът - на трето. В
сравнителен план стойностите на трите субстанции през 2013 г. са малко по-ниски от
тези през 2007 г. - съответно 7.8%, 5.3% и 6.4%. По отношение на употребата през
последните 12 месеца, данните от 2007 г. и 2013 г. са относително еднакви: През 2013
г. 4.2 % от учениците са посочили употреба на амфетамини през посл. 12 месеца,
кокаин – 3.3 %, екстази – 3.1 %. През 2011 г. стойностите са били съответно 5.5 %
(амфетамини), 2.9 % (кокаин) и 2.8 % (екстази).
В последните пет-шест години разпространението на употребата на стимуланти в
България постепенно се увеличава, по-специално на амфетамини и кокаин.
Наблюдава се тенденция на увеличаване на броя и дела на употребяващите
стимуланти, особено сред по-младото население. Амфетамините продължават да
бъдат най-широко употребяваните стимуланти. Разпространението на употребата на
амфетамини се увеличава по-бързо от тази на кокаина, данните относно употреба на
екстази в последните години са променливи (имаше период, в който употребата на
екстази беше по-голяма от тази на амфетамините, сега се наблюдава известен спад).
Метамфетамин все още не са широко разпространени, но постепенно разширяват
ролята си на пазара на наркотици.
Модели на употреба, лечение и проблемна/високорискова употреба
Инжекционна употреба. Данните от Индикатора за търсене на лечение (TDI) за
2014 г. позволяват да се направи кратко сравнение между начина на приложение на
кокаин на прах и амфетамини. По-голямата част (92.3 %) от постъпилите на лечение
употребяващи кокаин са посочили смъркане като основен начин на приложение, а
останалите 7,7 % са го инжектирали. От друга страна повече от половината от
употребяващите амфетамини (58,5 %) също са приемали веществото чрез смъркане,
28,3 % са пушили или инхалирали, 9,4 % - чрез ядене или пиене и само 1,9 % са
приемали амфетамини инжекционно като основен наркотик.
След преглед на някои характеристики на лицата, регистрирани в системата на TDI
по отношение на определени групи вещества, за които е потърсено лечение може да
се отбележи, че представляват най-високият дял от пациентите, започнали лечение
във връзка с употреба на стимуланти. Средната възраст при започване на лечение е
по-висока при пациенти с проблеми с опиати, в сравнение с пациентите, потърсили
лечение във връзка с употреба на стимуланти и канабис.
Няма нова информация относно програми за намаляване на щетите или лечебни
програми, насочени към употребяващи стимуланти.
Няма нова информация относно проблемна/високорискова употреба на
стимуланти, както и по отношение на здравни проблеми, свързани с употреба на
стимуланти.
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През 2014 г. за първи път от 2010 г. насам в Системата за ранно предупреждение
не е регистрирана информация за идентифицирани нови психоактивни вещества
(НПВ) от групата на синтетични катинони, въпреки че доскоро те представляваха една
от най-големите групи НПВ.
Ново развитие
Няма нова информация относно ново развитие при употребата на стимуланти и
свързаните с това проблеми от последния доклад.
Няма нови данни за допълнителни важни източници на информация, специфични
проучвания или данни за употреба на стимуланти.

Хероин и други опиоиди
Разпространение и тенденции
Общо 0,4 % от общото население в България са употребявали някакъв опиоид
(хероин, морфин, метадон и т.н.) поне веднъж в живота си. В абсолютни числа това
означава, че около 20 000 души на възраст между 15-64 години, са с поне една
употреба на някакъв опиоид в живота си. Наблюдава се известен спад в сравнение с
2005 г. (1,1 %), 2007 г. (0.9 %) и 2008 г. (0.9 %).
Според оценка на Националния фокусен център за наркотици и наркомании на
базата на последното национално представително проучване сред общото население
на възраст 15-64 години в България, проведено през 2012 г. разпространението на
употребата на хероин през последните 12 месеца е малко по-високо от употребата на
метадон (не за лечение) и на други опиати. Около 0,2 % (± 0,00 % доверителен
интервал 95 %, т.е. около 10 000 души) от общото население в България е
употребявало хероин през последните 12 месеца, 0,1 % (± 0,00 % доверителен
интервал 95 %, т.е. около 5 000 души) от населението в България е употребявало
метадон (не за лечение), същата е употребата на други опиати.
Подобна е ситуацията по отношение на разпространението на употребата на
опиоиди през последните 30 дни. Хероинът представлява най-употребяваното
вещество (около 0,1 %, ± 0,00 % доверителен интервал 95 %, т.е. около 5 000 души),
на практика няма употреба на метадон (не за лечение), както и на други опиати в
последните 30 дни. Що се отнася до динамиката в разпространението на употребата
на различни опиати в периода 2007-2012 (на базата на национални проучвания през
2007 г., 2008 г. и 2012 г.) общата картина показва, че не са налице значителни
колебания през периода - разпространението на употреба на хероин, метадон (не за
лечение) и други опиати през последните 12 месеца е в рамките на 0,1-0,2 % и в
рамките на 0-0.1 % за последните 30 дни за целия период.
През 2014 г. няма актуални данни за употреба на хероин и други опиати от
проучвания чрез косвени методи (например multiplier methods, capture-recapture и др.)
Последната оценка е направена през 2009 година чрез проучване по метода capturerecapture.
В края на 2009 г., под ръководството на Националния фокусен център за наркотици
и наркомании бе завършено събирането на данни за оценка на проблемната употреба
на наркотици в България с помощта на метод Capture-recapture. Целта на проучването
е изготвяне на оценка на броя и профила на проблемно употребяващите наркотици в
страната.
След използване на специфични статистически методи и инструменти се формира
оценка за 31 316 лица, проблемно употребяващи наркотици в България. Прилагайки
доверителния интервал (95 %) можем да откроим по-широк диапазон на оценката между 23 050 и 42 920 души. Като се има предвид, че към 31 декември 2009 г. общото
население на България е 7 563 710 души (по данни на Национален статистически
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институт, 2010 г.) оценката на съотношението на проблемно употребяващите
наркотици в страната е 4 души на 1000. Широкият диапазон на тази оценка (с
доверителен интервал от 95 %) е между 3 и 6 души на 1000. Съотнесено към
населението на възраст 15-64 години, което към 31 декември 2009 г. е 5 211 619, тази
оценка ще бъде 6 на 1000, в широк диапазон между 4 и 8 души на 1000.
През 2004 г. в София НФЦ проведе друго проучване по метода capture-recapture
(този път - поднационално). Данните от него показаха 11 993 души (широк диапазон
9136-15 909) средна оценка на проблемно употребяващите хероин и средна оценка
наинжекционо употребяващите хероин - 9686 (широк диапазон 6 642 - 14 461).
Информация от други източници по отношение на високорисковата употреба на
наркотици би могла да бъде включена. По данни на областните дирекции на
Министерство на вътрешните работи общия брой на регистрираните лица
(употребяващи и дилъри) в сектор "Наркотици" в полицията през 2014 г. е 6 405, което
представлява най-голям брой регистрирани лица през последните 7 години. През 2013
г. техният брой е бил 5 853, през 2012 г. - 5 664, през 2011 г. - 4 296, през 2010 г. - 4
911, през 2009 г. – 4 632, през 2008 г. – 3 823, и т.н.
Разпространението на употребата хероин и други опиати в България остава
сравнително стабилна с лека тенденция за намаляване през последните пет-шест
години. Налице е тенденция за намаляване на броя на лицата, потърсили лечение във
връзка с употреба на хероин или други опиати и повишаване на средната възраст на
потърсилите лечение. Хероинът остава най-широко разпространеният опиат, но на
фона на нарастващата употреба на метадон (не за лечение) и други синтетични
опиоиди.
Модели на употреба, лечение и проблемна/високорискова употреба
В периода февруари-март 2014 г. Националният фокусен център за наркотици и
наркомании, подпомогнат от 10 неправителствени организации, работещи на
територията на 17 града в страната (Благоевград, Бургас, Варна, Добрич, Дупница,
Кюстендил, Ловеч, Нова Загора, Пазарджик, Перник, Петрич, Пещера, Плевен,
Пловдив, Русе, Сандански и София) проведе проучване на тема „Поведенчески
характеристики на инжекционно употребяващи наркотици“.
Част от резултатите показват: 98,2 % от изследваните лица посочват инжекционна
употреба на наркотици през последните 12 месеца, 393 инжекционно употребяващи
наркотици (34,5 %) са употребявали наркотици чрез инжектиране няколко пъти на ден
през последните 4 седмици, 24,5 % посочват ежедневна инжекционна употреба, 21,5 %
- 2-6 пъти седмично, 10,2 % - веднъж седмично или по-рядко, 9,1 % не са употребявали
инжекционно наркотици през последните 4 седмици. По-голямата част от лицата,
посочват първа инжекционна употреба на възраст 16-20 (58,7 %), като най-честата
възраст при първа инжекционна употреба е 17 години - 13,8 % (157 лица). Що се
отнася до продължителността на инжекционната употреба, 52,2 % от анкетираните
посочват, че са употребявали инжекционно наркотици между 5 и 10 години, 13,6 % са
посочили десет години, докато 29,2 % от анкетираните - в продължение на десет и
повече години.
По отношение на инфекциозните заболявания, разпространението на ХИВ сред
инжекционно употребяващите наркотици показва тенденция за задържане на едно
ниво в последните години - около 3 % от изследваните лица. Нивото на Хепатит С
продължава да намалява в групата на употребяващите наркотици, особено сред
инжекционно употребяващи наркотици на възраст под 25. Процентът на заразените с
вируса на Хепатит С е 67 %, на сифилис - около 6 % за всички инжекционно
употребяващи наркотици, изследвани в София.
Броят на официално регистрираните лица, живеещи с ХИВ / СПИН в страната е 2
060 по данни на Националната програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“,
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Министерството на здравеопазването. През 2014 г. в България са изследвани 332 205
души за ХИВ/СПИН. Новооткритите серопозитивни случаи през изминалата година са
213, 13 души повече (6,1 %), в сравнение с 2013 г. Новорегистрираните 213 лица сред
общата пшопулация за 2014 г. представляват най-голям брой новорегистрирани в
абсолютни стойности в България през периода 1986-2014.
Според начина на предаване на инфекцията, разпространението на новите случаи
на ХИВ през 2014 г. е както следва: 44,6 % са случаите на предаване по
хетеросексуален път, 43,7 % - от мъже, които имат сексуални контакти с други мъже,
11,3% инжекционно употребяващи наркотици и 0.5 % от случаите са чрез предаване от
майка на новородено бебе. Данните показват, че делът на лицата, заразени в рамките
на групата на инжекционно употребяващите наркотици намалява, докато този на
заразените по полов път лица се увеличава значително. Данните за
разпространението на ХИВ/СПИН по градове са както следва: 95 случая в София, 23 в
Пловдив; 12 случая във Варна; 9 случая в Пазарджик и 8 случая на всеки в Плевен и
Бургас; в останалите 18 големи градове броят варира между 5 и 1 случай. Ниво на
разпространение на ХИВ инфекцията в България е ниска, въпреки че през 2013 г. и
2014 г. се наблюдава повишение сред общата популация; в периода 2010 г. - 2014 г. се
наблюдава трайна тенденция на увеличаване на случаите на ХИВ сред МСМ, но в
групата на инжекционно употребяващите наркотици (основно хероин) тя е по-слабо
изразена.
Според данните от TDI през 2014 г. по-голямата част (77.6 %) от потърсилите
лечение във връзка с употреба на хероин, са инжектирали веществото, 9,8 % са
пушили или инхалирали, 9,6 % са смъркали. По-голямата част (71.2 %) от
употребяващите метадон (не за лечение) са го приемали чрез пиене или ядене, 28,8 %
са инжектирали веществото. По-голямата част (79.7 %) от употребяващите други
опиати са посочили като основен начин на прием пиене или ядене, 15,6 % са приемали
инжекционно опиати. По отношение на общата група на употребяващите опиати, 71,02
% от тях са инжектирали веществото, 9,1 % са приемали чрез ядене или пиене, 8,7 %
са пушили или инхалирали, 8,5 % са смъркали.
Според данните от Поведенческо проучване‘2014 г., 95.6 % от лицата, които някога
са употребявали инжекционно наркотици, посочват някакъв опиат като основен
наркотик в последните 4 седмици, 65,1 % от настоящите инжекционно употребяващи
наркотици са инжектирали веднъж на ден или по-често в последните 4 седмици, 41.9 %
ИУН са споделяли игли/спринцовки, 45,6 % са споделили други пособия за
инжектиране, 7,2 % от някога употребилите инжекционно наркотици, заявяват че това
се
е
случили
за
първи
път
преди
по-малко
от
две
години.
Според данните от Проучване сред лишените от свобода, проведено през 2014 г. по
отношение на употребата на наркотици преди лишаване от свобода може да се
спомене, че 9,8 % от затворниците са употребявали хероин някога през живота си, 5,4
% - през последните 12 месеца и 3,6 % - през последните 30 дни. Що се отнася до
употребата на наркотици вътре в затвора, 5,6 % от лишените от свобода са
употребявали хероин някога през живота си, 2,4 % - през последните 12 месеца и 1,7
% - през последните 30 дни.
През 2014 г. две трети (62.1 %) от регистрираните лица в националната система
търсене на лечение са посочили хероин като основно проблемно вещество. По-малък
дял от потърсилите лечение са посочили основно проблемно вещество метадон (не за
лечение) (6,6 %) и други опиати (3.1 %). Това означава, че през 2014 г. в България
почти три четвърти (71.8 %) на пациентите са потърсили лечение във връзка с
употреба на опиати. В допълнение общо 18,3 % от пациентите са посочили някакъв
опиат (основно метадон (не за лечение) и хероин). През последните 5 години се
наблюдава тенденция към намаляване на дела на посочилите хероин като основно
проблемно вещество сред регистрираните лица в системата за търсене на лечение.
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Съотношението "нелекувани/лекувани преди това" сред употребяващите опиати,
потърсили лечение през 2014 г. е 18.2:81.8, почти същото съотношение е сред
употребяващите хероин. За сравнение - това съотношение сред употребяващите
различни от кокаин стимуланти е 24.3:75.7, а сред употребяващите канабис е 79.4:20.6.
Това означава, че голяма част от употребяващите хероин и други опиати, потърсили
лечение през 2014 г. са в системата от дълго време и са лекувани повече от веднъж.
Съотношението "мъже: жени" сред употребяващите хероин, потърсили лечение през
2014 г. е 83.9:16.1, при употребяващите опиати - почти същото съотношение, при
употребяващите различни от кокаин стимуланти - 52.8:47.2, употребяващите кокаин 46,4:53,6.
В лечението на пациенти, злоупотребяващи или зависими от психоактивни
вещества в България са включени програми, основаващи се на медицински
подкрепени процедури (детоксикация, програми за лечение с агонисти и агонистиантагонисти и поддържащо лечение), както и програми за психосоциална
рехабилитация (като терапевтична общност, дневни центрове и др.). Всички те са
ориентирани към лечение на зависимости от хероин и други опиати.
Всъщност лечението е насочено основно към опиоидна зависимост и проблемите,
свързани с нея. Около 2/3 от пациентите на лечение са включени в програми за
лечение с агонисти и агонисти-антагонисти. От 2009 г. е налице тенденция на
намаляване на броя на програмите за опиоидно субституиращо лечение - през 2014 г.
те са над 17 % по-малко в сравнение с предходната година.
Пациентите, които през 2014 г. са били включени в програмите за лечение с
агонисти и агонисти-антагонисти са 3 414. През 2009 г. те са били 3 104, а през 2004 670. През 2014 г. разпределението по вещества показва, че по-голямата част (94.8 %)
от пациентите са лекувани с метадон, 5,2 % - субститол. От 2009 г. абсолютният брой
на пациентите, включени на лечение с метадон се е увеличил от 2886 до 3277, а броят
на тези, със субститол е намалял от 218 до 137.
Общо 984 клиенти са лекувани в 30 амбулатории през 2014 г. В центровете за
психично здраве са лекувани 96 лица, в специализираните центрове за лечение на
наркомании - 425 лица, в диагностично-консултативни центрове - 58 пациента. В
местата за лишаване от свобода са предоставени услуги (основно интервенции,
свързани с лечение на употребата на хероин и други опиати) на 405 затворници.
Болничната мрежа включва 30 болнични центрове, осигуряващи лечение във връзка с
употреба на наркотици - 12 държавни психиатрични болници, 8 центрове за психично
здраве, 3 университетски многопрофилни болници за активно лечение и 7
многопрофилни болници за активно лечение.
Също така бяха стартирани програми за психосоциална рехабилитация тип
"Терапевтична общност". Общо 1252 клиенти са лекувани в 33 стационара през 2014 г.
Пациентите, преминали през държавните отделения 2014 г. са 1067-11 в държавните
психиатрични болници, 975 в центрове за психично здраве, 27 в психиатрични клиники
към университетските многопрофилни болници за активно лечение и 54 в
психиатрични отделения на многопрофилни болници за активно лечение. В
програмите за психосоциална рехабилитация тип "Терапевтична общност" са
постъпили 185 души. По-голямата част от стационарно лекуваните пациенти са
употребяващи хероин и други опиати.
Ново развитие
През 2014 г. не са били регистрирани смъртни случаи сред приетите пациенти със
свръхдоза хероин в Клиниката по токсикология към Университетската многопрофилна
болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" (УМБАЛСМ),
независимо от тежестта на клиничния им статус (включително липса на дишане). Това
се дължи на реанимацията и адекватното антидот лечение - болус доза с Налоксон.
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Въз основа на данните от аутопсии през 2014 г. в района на град София и София
област са регистрирани 35 смъртни случаи в резултат от отравяне с наркотици. От тях
16 случая са били пряко свързани с употребата на наркотици, 5 от тях са свързани с
употреба само на хероин, а останалите са случаи на полиупотреба (употреба на
няколко вида наркотици), някои от тях с участието на хероин.
От друга страна, според данни от Центъра за спешна помощ в София общият брой
на регистрираните нефатални свръхдози и спешни случаи, свързани с употребата на
наркотици е 849, разпределени както следва:
- нефатални спешни случаи, дължащи се на употребата на хероин, кокаин,
морфин, метадон: 291;
- нефатални спешни случаи, дължащи се на употребата на амфетамини и
марихуана: 23;
- абстинентни синдроми, дължащи се на употребата на хероин, кокаин, морфин,
амфетамини, екстази, марихуана: 348;
- опити за самоубийство, дължащи се на употребата на хероин и амфетамини: 1;
- нефатални свръхдози поради употреба на наркотици: 186.
През 2014 г. общо 185 пациенти са потърсили спешна медицинска помощ в
Клиниката по токсикология към УМБАЛСМ „Пирогов” - София поради остро отравяне с
психоактивни вещества (140 мъже и 45 жени). От тях 94 пациенти са били лекувани в
извънболничната програма и 91 са били хоспитализирани в клиниката. Трябва да се
допълни, че 2,12% от всички пациенти, преминали през приемната на Спешна
токсикология са свързани с употребата на психоактивни вещества – от тях пък 34.6%
(64) са във връзка с употреба на марихуана, 20.5% (38) - на амфетамини, 17.9% (33) –
на хероин, 13.5% (25) – на метадон, 11.9 % (22) – на кокаин, 1.1% (2) – на екстази и
0,5% (1) - на LSD. Това означава, че почти една трета от клиентите, потърсили спешна
медицинска помощ в Клиниката по токсикология на „Пирогов” са потребители на
опиоиди.
В периода февруари-март 2014 г. в сътрудничество с 10 неправителствени
организации, работещи на територията на 17 града в страната (Благоевград, Бургас,
Варна, Добрич, Дупница, Кюстендил, Ловеч, Нова Загора, Пазарджик , Перник, Петрич,
Пещера, Плевен, Пловдив, Русе, Сандански и София) Националният фокусен център
за наркотици и наркомании проведе поведенческо проучване на тема „Проучване на
поведенчески характеристики на употребяващите инфекционно наркотици”. Общо 1138
лица бяха обхванати - 1118 инжекционно употребяващите наркотици (ИН) и 20
потребители на наркотици по друг начин, потърсили услуги в програми за намаляване
на вредите, сред тях 916 мъже (80,5 %) и 222 жени (19,5 % ).
Изследваните лица бяха разделени в четири групи: клиенти на субституиращи
метадонови програми (СМП), клиенти, участващи в друга форма на лечение, клиенти
на програми за намаляване на вредите от употреба на наркотици и
новоидентифицирани клиенти. Вследствие 42,5% (или 484) от инжекционно
употребяващи наркотици са били клиенти на програмите, но не на лечение; 38,6 %
(439) са били клиенти на програмите за лечение; 1,8% от обхванатите лица са
посочили други форми на лечение; 16,8 % са били лица, които не са били нито клиенти
на програмите, нито са били на лечение.
Хероинът е най-разпространеното вещество за употреба сред клиентите на
програмите, последвано от метадон и други опиати. 61,9% (704) от анкетираните
съобщават, че са употребили хероин през последните 4 седмици. 95,6% (673) от тях го
приемат чрез инжектиране, 2,8% - чрез инжектиране, пушене и вдишване, а 1,6% са
посочили друг начин на употреба. Общо 745 души (65,5%) са докладвали употреба на
метадон в последните 4 седмици, 279 (37,4%) от тях чрез инжектиране, 41,1% - чрез
инжектиране и пиене, 21,5% са съобщили за перорална употреба на метадон. 5,5% от
анкетираните са използвали други опиати чрез инжектиране през последните 4
седмици.
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315 души (27,7 %) съобщиха за употреба на амфетамини през последните 4
седмици - сред тях 65,1 % (205) чрез инжектиране, 24,4 % - чрез смъркане, 5,4 % - чрез
смъркане, пушене и вдишване, 1, 9 % - чрез инжектиране и пиене, 3,2 % са съобщили
за друг начин на употреба. 91 души (8%) съобщиха за употреба на кокаин през
последните 4 седмици - сред тях 50 % чрез инжектиране, 42,2 % - чрез смъркане, 3,3 %
- чрез пушене / вдишване, 3,3 % - чрез инжектиране и смъркане, 1, 1 % съобщават за
смъркане, пушене / вдишване.

Източници на информацията, представена по-горе.
Нагласи и употребата на психоактивни вещества сред населението на възраст 1564 години в България - 2012, Национално проучване, октомври - декември 2012 г.,
Национален фокусен център за наркотици и наркомании, Агенция „СОВА Харис”;
Национален доклад по проблемите, свързани с наркотиците в България - 2013 г.
(данни за 2012 г.), Национален фокусен център за наркотици и наркомании, София;
Стандартна таблица 1 към Национален доклад 2013, Национален фокусен център
за наркотици и наркомании, София;
Национално представително проучване относно употреба и нагласи към
психоактивни вещества сред ученици от ІХ до ХІІ клас в България, Национален
фокусен център за наркотици и наркомании, Агенция „Алфа Рисърч ООД”, ноември декември 2013 г., национално;
Национален доклад по проблемите, свързани с наркотиците в България - 2014 г.
(данни за 2013 г.), Национален фокусен център за наркотици и наркомании, София;
Стандартна таблица 2 към Националния доклад по проблемите, свързани с
наркотиците в България - 2014, Национален фокусен център за наркотици и
наркомании, София;
Национална мониторингова информационна система за търсенето на лечение във
връзка с употреба на наркотици в България, Национален фокусен център за наркотици
и наркомании, София;
Обобщени данни от Годишните доклади на Програмите за лечение с агонисти и
агонисти-антагонисти, работещи на територията на Република България през 2014 г.

Нови психоактивни вещества
По данни на Агенция "Митници" и на Научно-изследователския институт по
криминалистика и криминология към МВР през 2014 г. в България са били
регистрирани 26 вещества от т.нар. нови психоактивни вещества (НПВ) в 85 случая, 5
от които са били идентифицирани за първи път в страната - SDB-006, EAM-2201, THJ
2201, 5F-NNEI, 5F-PB-22. От 2012 г. се наблюдава тенденция на намаляване на броя
на отделните случаи на залавяне / идентификация на НПВ в страната - 158 случая
през 2012 г. и 106 случая през 2013 г. Общото тегло на иззети / новоидентифицирани
вещества е 9915,94 грама. Синтетичният канабиноид 5F-АКБ-48 е най-често
идентифицирано вещество през 2014 г. в България.
Тенденцията по-голямата част от новоидентифицираните НПВ в страната да
принадлежат към групата на синтетичните канабиноиди остава и през 2014 г. През
последната година те са били повече от ¾ от всички конфискувани /
новоидентифицирани вещества в България.
По данни на Националния фокусен център (НФЦ) 4,9% от учениците в 9-12 клас
(15-18 години) в България са употребили поне веднъж в живота някакво НПВ
(Национално представително проучване сред ученици в 9-12 клас - 2013 г.). От друга
страна, според данни от национално представително проучване сред младите хора
(20-34 години) около 2% от тях някога са използвали каквато и да е форма на НПВ.
Експериментирането с НПВ е процес на „превръщане” на употребяващите в част
от културата на младите хора в България. Наблюдения на организации, работещи с
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млади хора и млади потребители показват, че през последните години е налице
желание да се използват и да експериментират с продукт (под формата на растителна
маса), наречен "чай". При проучване на смесите, използвани като така наречения "чай"
най-често откриваеми са синтетичните канабиноиди, натурални продукти с
тетрахидроканабинол и неговите изомери. Бяха установени и някои случаи на наличие
на амфетамин или метамфетамин. Отделни случаи на съдържащи хероин, кокаин,
ацетон и други вещества смеси също са били регистрирани.
По данни на Националния фокусен център (НФЦ) 4,9% от учениците в 9-12 клас
(15-18 години) в България някога са използвали НПВ (Национално представително
проучване сред ученици в 9-12 клас - 2013 г.). От тях пък 35,5% са посочили, че са
използвани тези вещества в растенията смес за пушене, 22.7% са заявили, че са
използвали НПВ под формата на прах, 18,5% - под формата на таблетки, 14,2% - в
кристали, 7,6% - в течност, 1,5% са посочили друга форма. Основната част от
анкетираните са заявили, че обикновено получат НПВ от приятел - 30.5% или търговец
- 29,3%.
Според данни от Национално представително проучване сред младите хора (20-34
години) около 2 % от тях някога са използвали НПВ, от които пък 55,8% са заявили, че
са били под формата на растителна смес за пушене, 23,1% - във формата на прах,
7,7% - в кристали, 7,7% - под формата на таблетки, 5.7% - като течност. Повечето хора
казват, че са били снабдени с НПВ от приятел - 57,2% или от дистрибутори - 28,5%.
Източници на информацията, предоставена по-горе.
Национална система за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества;
Доклад за напредъка на Системата за ранно предупреждение за нови
психоактивни вещества през първата половина на 2015 г.;
Окончателен доклад за функционирането на Системата за ранно предупреждение
за нови психоактивни вещества през 2015 г.
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4. Превенция

В настоящата глава е представена информация относно основните цели на
превантивната работа в страната. Целите залегнали в Националната стратегия за
борба с наркотиците и наркоманиите 2014-2018 г., както и организационната структура
и взаимодействието между различните участници отговарящи за разработването и
прилагането на превантивните дейности в страната. Описани са различните
превантивни подходи в страната.
Информацията
свързана с тенденциите по отношение на превантивните
подходи, целевите групи на различните дейности и интервенциите на национално ниво
е представена благодарение на сравнима база данни за реализираните превантивни
дейности в страната за последните осем години.
Новото развитие по отношение на дейностите свързани с превенция на
употребата на наркотични вещества се изразяват в стремеж към събиране на научна
база данни, като основа за разработването на ефективни превантивни програми.

Политика и организационна структура
На 16.07.2014 г., Министерски съвет прие Национална стратегия за борба с
наркотиците (2014-2018 г.) и План за действие към нея.
Стратегията включва две стратегически области на действие – намаляване на
търсенето и намаляване на предлагането на незаконните наркотични вещества.
Основните цели са свързани с подобряване на общественото здраве, здравето и
социалното функциониране на отделния човек, повишаване степента на защитеност и
сигурност на обществото към разпространението на наркотици, както и осигуряване на
надеждни и ефикасни методи за намаляване на търсенето на наркотични вещества и
прекурсори.
В резултат от приемането на стратегията и плана към нея се очаква да се
постигне ограничаване въвличането на нови хора в употребата и злоупотребата с
наркотични вещества, осигуряване на лесен достъп до ефективни превантивни
програми, развиване на програми за ранни интервенции за млади хора с
експериментална употреба на наркотични вещества, улесняване на достъпа до
разнообразни и ефективни лечебни и рехабилитационни програми и до услуги за
намаляване на здравните и социални щети за индивида и обществото, ефективен
контрол на дейностите с наркотични вещества за медицински цели, ограничаване
преминаването на наркотични вещества и прекурсори през външните и вътрешни за
България граници на ЕС, намаляване броя на престъпленията, свързани с наркотици,
развитие на информационната система по наркотиците и наркоманиите, на
институционална и експертна мрежа за изпълнение на националната политика по
наркотиците.
Националната стратегия за борба с наркотиците се основава на върховенството
на закона и на принципите на международното право, утвърдени с конвенциите на
ООН в тази област12, които определят международната правна рамка за борба срещу
12

Единната конвенция на Организацията на обединените нации за наркотичните вещества от 1961 г.,
изменена с протокол от 1972 г., Конвенцията за психотропните вещества (1971 г.) и Конвенцията за
борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества (1988 г.)
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забранени наркотични вещества, както и на Всеобщата декларация за правата на
човека.
Стратегията зачита основните принципи на законодателството на Европейския
съюз (ЕС) и основните европейски ценности - уважение на човешкото достойнство,
свобода, демокрация, равенство, солидарност, принципите на правовата държава и
правата на човека.
Планът за действие е разработен в изпълнение на Националната стратегия за
борба с наркотиците. Той е основен организационно-управленски инструмент за
реализация на стратегията и представлява неразделна част от нея. Планът за
действие е разработен в съответствие с действащия План за действие на
Европейската стратегия за борба с наркотиците 2013-2016 г. Планът за действие
подлежи на ежегоден отчет и актуализация при необходимост.
На база приетата от Правителството Национална стратегия за борба с
наркотиците, се разработват и съответно - гласуват от Общинските съвети, Общински
стратегии за борба с наркотиците, чийто стратегически задачи са съобразени със
ситуацията, тенденциите и проблемите на местно ниво.
Основните стратегически задачи в областта на превенция на употребата на
наркотични вещества, заложени в Плана за действие към Националната стратегия
(2013 – 2018) са:
 Разработване и прилагане на единна система за качество на
превантивните програми;
 Разработване
и прилагане на програми за повишаване на
информираността за рисковете и последствията от употребата на
наркотични вещества сред децата и младите хора;
 Разработване и прилагане на програми и мерки за работа със семейства по
въпросите, свързани с превенцията на употребата и злоупотребата с
наркотични вещества сред децата;
 Разработване и прилагане на програми за превенция и мерки за подкрепа
на рискови целеви групи;
 Разширяване на възможностите за включване на децата в привлекателни
за тях форми за прекарване на свободното време;
 Повишаване на информираността на обществото по проблемите на
наркоманиите и намаляване на стигмата и дискриминацията;
 Повишаване информираността на учениците по отношение на превенцията
на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, което ще се
осъществи в рамките на часа на класа или по проекти;
 Развитие на политики и мерки за ранни интервенции по проблемите на
наркотиците на национално ниво
Дейностите по превенция на употребата на наркотични вещества в страната се
регламентират от Наредба № 6 от 11 април 2014 г. за условията и реда за
осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества,
издадена от Министерство на здравеопазването (МЗ) и Министерство на
образованието и науката (МОН). Съгласно Наредбата, превантивните програми трябва
да бъдат съобразени с Европейските стандарти за качество на превенцията на
употребата на наркотици на Европейския мониторинг център за наркотици и
наркомании.

37

Органът, който провежда националната политика срещу злоупотребата с
наркотични вещества и борба с наркотрафика е Националният съвет по наркотични
вещества.13
Методическото ръководство, координация и подпомагане изпълнението на
националната политика в областта на намаляване търсенето на наркотици на
национално ниво се реализира от Национален център по наркомании14.
Дейностите по превенция на употребата на наркотични вещества се реализират
от 27- те Общински съвети по наркотични вещества на територията на страната и
Превантивно – информационните центрове към тях.15
Превантивно – информационните центрове осъществяват превантивни дейности
и програми, събират, съхраняват и анализират информацията на общинско равнище,
която е необходима за изготвянето, осъществяването и координирането на
общинските програми и стратегии за борба срещу злоупотребата с наркотични
вещества.
Дейностите по превенция на употребата на алкохол и тютюневи изделия се
извършват основно от Регионалните здравни инспекции (РЗИ), чийто основни задачи в
областта включват:
 планиране, организиране и осъществяване на образователни дейности в
областта на профилактиката на незаразните болести и промоцията на
здравето и оценка на тяхната ефективност;
 организиране и осъществяване на масови дейности и прояви, свързани с
международни и национални дни, посветени на здравен проблем;
 планиране, разработване и осигуряване на разпространението на
съвременни
печатни
и
аудио-визуални,
здравнообразователни,
информационни и методични материали за нуждите на населението;
 осигуряване на взаимодействието на РЗИ със средствата за масова
информация и в партньорство с тях за провеждане на дейности по
профилактика на болестите и промоция на здравето;
 оказване на консултативна и методична помощ по проблемите на
здравното образование, възпитание и профилактиката на болестите;16

Финансиране
Финансирането на превантивните дейности в страната се осъществява от
държавен бюджет чрез Националната стратегия за борба с наркотиците и Национални
програми за ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол, както и на
проектен принцип по Европейски проекти и програми.
Съгласно чл.53, ал.2 от Закона за здравето, едно на сто от средствата, постъпили
в републиканския бюджет от акцизите върху тютюневите изделия и спиртните напитки
се използват за финансиране на националните превантивни програми.
През 2014 г. имаше предложени вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на
здравеопазването, които засегнаха и областта на намаляване търсенето на наркотици,

13

Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества, приет с ПМС
№ 10/17.01.2001г., посл.изм. в ДВ., бр.87/04.11.2011 г.
14
Правилник за функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании, посл. изм.
ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006 г.
15
Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества, приет с ПМС
№ 10/17.01.2001 г., посл.изм. в ДВ., бр.87/04.11.2011 г.
16
Източник: Дирекция “Методическо ръководство и контрол на дейностите по намаляване на търсенето на
наркотици“, Национален център по наркомании
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вкл. и дейностите по превенция.17 За поредна година, изпълнението на Националната
стратегия за борба с наркотиците се затрудни поради това, че реално отпусканите
финансови средства бяха не повече от 5% от предварително планираните, както и от
това, че действителното им получаване е през последната четвърт на годината. 18

Политики/интервенции свързани с алкохола и цигарите
Дейностите за ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол в
Република България се изпълняват съгласно Закона за здравето (чл. 54, чл. 55, чл. 56
и чл. 56а).
Политиката по отношение на ограничаването на тютюнопушенето и
злоупотребата с алкохол в Република България се осъществява чрез Националната
програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. (НППХНБ),
приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г.
Дейности по ограничаване на тютюнопушенето
С цел превенция на рисков фактор тютюнопушене регионалните здравни
инспекции (РЗИ) през 2014 г. са провели в страната информационно-скринингови
кампании по повод отбелязване на тематичните дни без тютюнев дим:
Световния ден без тютюн на 31 май 2014 г. по определената от Световната
здравна организация (СЗО) тема: „Повишаване на данъците върху тютюневите
изделия“ през месец май на територията на страната са реализирани следните
дейности: проведени са 47 ТВ и 73 радиопредавания; излъчени са 13 аудио и 10
видеоклипа, 41 видеопоказа и видеолектории; публикувани са 35 материала в местни и
централни ежедневници; организирани са 21 пресконференции; проведени са 78
лекции, 12 семинара и 69 дискусии. Разпространени са над 7 812 здравнообразователни материала.
Международен ден без тютюнопушене 20 ноември 2014 г. по определената от
МЗ тема: „Мамо, татко, не пушете, здравето ми запазете!“. Целта на проведената във
всички области на страната кампания е пушачите да се опитат да откажат поне за един
ден цигарите, като спестените пари могат да се използват за благотворителни и
обществени каузи. По традиция денят се отбелязва всеки трети четвъртък на месец
ноември. В рамките на кампанията са реализирани следните дейности: 51 ТВ
предавания, 90 радиопредавания, 220 излъчвания на аудио и видеоклипове, 49
публикации в пресата, 24 пресконференции, 150 лекции и беседи, 164 семинара,
дискусии, видеопокази, и др.
Министерство на здравеопазването е партньор на европейската кампания „Експушачите са неудържими“, реализирана в 28-те страни в ЕС.
Кампанията „Екс-пушачите са неудържими“ стартира през месец септември 2011
година, като за целия период на кампанията от септември 2011 г. до декември 2014 г.
общо регистрираните в България потребители на iCoach (www.exsmokers.eu) са 15 686,
като по данни на европейската комисия пушачите в България са на брой 2 330 074.
Министерство на здравеопазването организира следните конкурси:
Национален училищен конкурс „Проектът на нашия клас – живот без тютюн“
Националният ученически конкурс „Проектът на нашия клас – живот без тютюн 6“
за учебната 2013/2014 година. През тази година в конкурса се включиха над 2046
ученици с 43 свои проекта, осъществени под ръководството на 69 техни учители.

17

http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=393&categoryid=7398

18

Източник: Дирекция “Методическо ръководство и контрол на дейностите по намаляване на търсенето на
наркотици“, Национален център по наркомании
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Провеждането на Националния ученически конкурс е по инициатива на
Министерство на здравеопазването, в партньорство с Министерство на образованието
и науката, Министерство на младежта и спорта и Министерство на културата. За първи
път в шестото издание към партньорите на конкурса се присъедини и
Представителството на Европейската комисия в България.
Седмото издание на Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас –
за живот без тютюн 7“ за учебната 2014/2015 г. протича в две фази.
Съгласно I-ва фаза на конкурса (1 октомври – 15 ноември 2014 г.) МЗ допусна 57
проекти, отговарящи на регламента на ученици от цялата страна. В категорията от 1-ви
до 4-ти клас – 10 проекта, от 5-ти до 8-ми клас – 30 проекта и от 9-ти до 12-ти клас – 17
проекта;
Съгласно II-ра фаза на конкурса (20 ноември – 30 април 2015 г.) се реализират
проектите и предстои тяхното отчитане и оценяване.
Международен конкурс за детска рисунка „Не на цигарите!“
Министерство на здравеопазването и през 2014 година участва в поредното 18то издание на Международния конкурс за детска рисунка, в който участват деца на
възраст от 5 до 11 години. Целта на конкурса е децата със своите рисунки да
формират негативно отношение към употребата на тютюн и тютюневи изделия сред
младите хора и техните родители. През 2014 г. в конкурса участват деца от цялата
страна с 1153 рисунки.
Конкурсът се провежда съвместно с Националния център по обществено здраве
и анализи, Италианската национална агенция за борба срещу раковите заболявания,
Министерство на образованието и науката и Министерство на младежта и спорта.
Контролна дейност
За периода 01.01.2014 г. – 26.12.2014 г. от РЗИ в страната са извършени 193 148
броя проверки (дневни и нощни) на 187 249 обекта, в работни и почивни дни. Издадени
са 391 предписания, съставени са 864 акта за констатирани нарушения и са издадени
760 наказателни постановления на обща стойност 484 050 лв.
В периода 1 април – 30 май 2014 г. от 28-те здравни инспекции е извършена
тематична проверка по спазване разпоредбите на чл. 56 а, т. 2. от Закона за здравето
на площадки за игра по смисъла на § 5, т. 70 от ЗУТ и Наредба № 1 от 2009 г. за
условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра на МРР,
МВР и ДАЗД (обн., ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм., бр. 27 от 2013 г.). Подлежащи на
проверки на територията на страната са общо 4 679 броя площадки за игра, проверени
са 4 193. Издадени са 271 предписания, съставени са 3 акта за констатирани
нарушения.
Дейности по превенция на злоупотребата с алкохол
С цел превенция на рисков фактор злоупотреба с алкохол РЗИ през 2014 г. са
провели в страната следните здравно образователни мероприятия: анкетно анонимно
проучване на тема: „Модели и навици за употреба на алкохол“ сред момчета и
момичета на възраст от 14 до 19 години. В проучването са обхванати над 650 ученика;
888 бр. обучения, лекции, семинари, здравни беседи, организирани са видеопокази в
началните и средните учебни заведения на над 400 000 ученика на следните теми:
„Алкохол и алкохолизъм“; „Битов алкохолизъм“;, „Последици от употребата на алкохол“
и др.; информационно-образователни игри под формата на състезание с викторина
„Вредата от тютюнопушенето и алкохола“. Награди на над 400 ученици от 4-ти клас са
раздадени светлоотразителни аксесоара „Пази детето!“. Демонстрация на алкоочила с
последващо спортно мероприятие с участието на 118 ученика; конкурс на тема
„Алкохолът – употреба и злоупотреба“ с участието на 127 ученика от 5-ти до 12-ти
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клас. Разпространени са здравно-образователни материали диплянки; флаери,
стикери над 4 500 броя.
За периода 01.01.2014 г. – 26. 12.2014 г. РЗИ в страната са извършили 2 140
броя проверки на 2 100 обекта, в работни и почивни дни по прилагане на чл. 54 от
Закона за здравето за забрана продажбата на алкохолни напитки.
Дейността по превенция на злоупотребата с алкохол е нормативно уредена в
Закона за здравето, Закона за радиото и телевизията, Закона за народната просвета и
Закона за закрила на детето.19
Престъпления и превантивни стратегии свързани с престъпността
През 2012 г. Министерски съвет прие Стратегия за превенция на престъпността
(2012 – 2020 г.). Министерският съвет управлява институционалната система за
превенция на престъпността на национално и местно ниво. Той е върховният
орган на изпълнителната власт, в чието поле на обща компетентност попада
провеждането на ресорните и съвместни политики и програми за превенция на
престъпността.
На териториално ниво политиката на Министерския съвет се
реализира от местната администрация.
Създадена е Държавно-обществена
превенцията на престъпността.

консултативна

комисия

по въпросите на

Стратегията за превенция на престъпността е част от системата на
стратегическото
управление
на държавните политики и основен елемент от
планирането на държавните дейности в сектора за сигурност и обществен ред.
Стратегията е насочена към ограничаване на конвенционалната престъпност, като се
отчита нейната връзка и взаимодействие с организираната престъпност,
корупцията,
икономическата престъпност,
пътнотранспортните
произшествия,
националната сигурност като цяло и други сфери на обществената и държавната
сигурност на Република България. Основната цел е създаване на политическа рамка
за изграждане на комплексна и устойчива нормативна и институционална основа
за успешното провеждане на правителствената политика в областта на
превенцията на престъпността.
Основните целеви групи на Стратегията са: групи в риск от виктимизиране, групи в
риск от криминализиране и институциите и неправителствените организации,
осъществяващи превантивна дейност с цел ангажирането им по реализирането на
политиките по превенция на престъпността. 20

Дейности/интервенции свързани с универсална превенция
Всичките 28 регионални инспектората по образованието (РИО) отчитат
осъществени превантивни дейности, свързани с употребата на психоактивни
вещества, както следва:
На ниво клас:
Провеждане на беседи, дискусии, презентации, филми, прочит на книги.
Информацията е представяна от класни ръководители, здравни работници или
педагогически съветници, както и от учители, преподаващи по биология и здравно
образование, химия и опазване на околната среда и гражданско образование;
Индивидуална работа с проблемни ученици;
Организиране на изложби от рисунки, постери, информационни табла, публикуване
на информация в училищни вестници, радиопредавания;
Източник: Главен държавен здравен инспектор, Министерство на здравеопазването
Източник: Дирекция “Методическо ръководство и контрол на дейностите по намаляване на търсенето на наркотици“,
Национален център по наркомании
19
20
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Прояви във връзка с международни дни и чествания;
Участие в национални кампании;
Разпространяване на брошури;
Състезания по темата;
Анкетни проучвания;
Провеждане на тренинги;
Провеждане на обучения по метода „връстници обучават връстници“.
На ниво работа с родителите по въпросите на зависимостите по време на
родителски срещи.
На ниво взаимодействие с други институции и провеждане на дискусии, беседи,
семинари и други.
Освен това е изготвена и таблица, съдържаща конкретни данни, обобщени въз
основа на предварително зададени индикатори, съгласно която:
1 499 приложени училищни програми за превенция на употребата и злоупотребата
с наркотични вещества, основани на подхода „умения за живот“ (1 299 за предходната
година);
221 898 обхванати ученици в програми и кампании за превенция на употребата и
злоупотребата с наркотични вещества (215 206 за предходната година);
3 655 обучени специалисти (психолози, учители) за работа в и с училищата (2 032
за предходната година);
675 приложени програми за превенция, базирани на подхода „връстници обучават
връстници“ (684 за предходната година);
680 въведени програми за работа с родители (930 за предходната година);
87 303 бр. разработени и/или разпространени информационни материали (79 653
за предходната година);
1 976 обучени професионалисти за работа с родители (1 194 за предходната
година).
Съгласно обобщената информация от РИО най-честите подходи за обхващане на
ученици, целящи осъществяването на превантивни дейности, са: разпространение на
нагледни материали – плакати, листовки и брошури, изготвяне на презентации и
информационни табла, прожекции на филми, съдържащи информация за
психоактивните вещества, последиците от тях и превенция на употребата им,
отбелязване на Международния ден без тютюнопушене, Международния ден за борба
с наркотиците, Месеца на трезвеността и др., провеждане на беседи в часа на класа и
в часовете по биология и здравно образование и организиране на срещи с инспектори
от Детска педагогическа стая и от регионалните здравни инспекции.
Целта на различните кампании и информационни материали е да се формира
готовност у учениците за здравословен начин на живот, изключващ употребата на
наркотици, да се формира отрицателно поведение към тютюнопушенето, алкохола и
наркотиците.21
През 2014 г. са реализирани мерки от Министерство на младежта и спорта (ММС)
по Стратегическа задача 1 – Подобряване на достъпа до ефективни превантивни
програми от Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за борба с
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Източник: Дирекция “Достъп до образование и подкрепа на развитието“, Министерство на образованието и науката
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наркотиците 2014-2018, задача 1.6. „Разширяване на възможностите за включване на
децата в привлекателни за тях форми за прекарване на свободното време“.
Осъществени са превантивни дейности във връзка с употребата на наркотици,
алкохол и тютюн чрез проекти, финансирани по програмите „Спорт за децата в
свободното време“ и „Спорт за деца с увреждания и за деца в риск“,
администрирани от ММС.
Програма „Спорт за деца в свободното време“ създава условия за участие на
деца в безплатни спортни мероприятия в свободното им време с цел подобряване на
тяхното здраве и физическа дееспособност. Целевата група са деца от цялата страна,
които не се занимават системно със спорт. Осигурен е достъп до спортни занимания и
за деца с увреждания и в неравностойно положение.
Програмата се реализира от 01 февруари 2014 г. до 6 януари 2015 г. Подкрепени са
203 проекта по 48 вида спорт, като общата стойност на предоставените средства е
1 000 000 лв. Проведени са 46 100 спортни занимания под ръководството на 392
квалифицирани спортни специалисти с участието на повече от 11 200 деца.
Дейностите са осъществени на територията на 230 спортни обекта в 67 населени
места. Проектите са осъществени в областите София – 48 бр., Пловдив – 15 бр.,
Велико Търново – 12 бр., Софийска – 11 бр., Варна и Благоевград по 8 бр., Кюстендил
и Сливен по 7 бр.
По данни от съдържателните отчети на спортните клубове, 25% от децата,
участвали в проектните дейности, са се записали за системни занимания по различни
видове спорт.
Основна форма за организиране на извънкласните спортни дейности на учениците,
предоставяне на възможност за изява на училищни отбори и на ученици с изявен
спортен талант са ученическите игри за общообразователните училища. Те се
провеждат на 4 етапа – общински, областен, зонален и финален, в три възрастови
групи – момчета и момичета V-VII клас, юноши и девойки VIII-X клас и XI-XII клас. Във
всички етапи са се включили 85 000 участници по 8 вида спорт.22
През 2014 г. Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) подкрепи
кампанията по социална отговорност „Responseall” на компания „Перно Рикар
България“. С неформални срещи в бар между родители, учители и психолози.
(„Училище за родители: родителски срещи в бар“), родителите на деца от 4-ти и 5-ти
клас бяха запознати с проблемите, свързани с ранната употреба на алкохол. През
2014 г. срещите се осъществяваха в различни барове в гр. София. Диалогът се
модерира от учител – Емил Джасмин, психолог от Асоциация „Родители“ и Драгомир
Симеонов от „Дарик радио“. Партньорството на ДАЗД в кампанията се състоеше в
участието в родителските срещи на експерт – психолог. През 2014 г. са реализирани 4
срещи. На тях представителят на ДАЗД е разяснил на родителите правата на децата,
мерките, които се вземат за тяхната закрила и възможностите за сигнализиране в
случай на риск.23
Кампании
Кампанията „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“ е част от
дългосрочната програма на Съюза на пивоварите в България (СПБ) за превенция на
употребата на алкохол от лица под 18 години, която стартира през 2009 г. под мотото
„Родители, разговаряйте с детето си за алкохола-вие можете да повлияете“. Целта на
инициативата е да информира, образова и помогне на основната целева група –
родителите, да получи адекватна експертиза за предотвратяване на проблемите,
свързани с децата и алкохола.
22
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Източник: Министерство на младежта и спорта
Източник: Държавна агенция за закрила на детето
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От 2012 г. Спортът е по-добрият начин децата да пораснат с точно определени
индикатори за изпълнение е под мониторинга и контрола на Европейската комисия
като публичен ангажимент за социална отговорност на българските пивовари към
Форума за алкохол и здраве (EU Alcohol and Health Forum – Eropean Commission). Има
ежегоден одит на дейностите по реализиране на кампанията, удостоверяващ че тя
отговаря на изискванията за добра практика в подкрепа на Европейската стратегия за
намаляване на вредите от алкохола. Всички дейности по кампанията изцяло се
финансират от пивоварните компании, членове на СБП.
Общият брой на участниците в спортните събития и консултативните
дейности по кампанията през 2014 г. е над 5 000 човека. Медийното отразяване на
кампанията се изразява в над 100 публикации в печатни и онлайн издания, ТВ и радио
новини, анонси и материали на сайтове на всички партньорски организации. Брой
излъчвания на промо клипа за кампанията в метрото за периода 01.09-30.09.2014 г. :
600 на екран и общо излъчвания за рекламния период – 66 000 пъти. По данни на
национално представително проучване на Ипсос България 921 284 пълнолетни
българи знаят за инициативата (18% от пълнолетното население в страната).24

Дейности/интервенции свързани със селективна превенция
През 2014 г. дейността на местните комисии за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) по
Плана за действие в изпълнение на Националната стратегия за борба с
наркотиците (2014-2018 г.) е била насочена към: реализирането на информационноконсултативна, проучвателна и изследователска дейност, анализ на факторите за
употреба на наркотични вещества сред подрастващите; разработване на програми и
проекти; работа с рискови групи; квалификация на специалистите; създаване и
разпространение на информационни печатни и видеоматериали по проблема. В добро
партньорство с общинските и областни съвети по наркотични вещества, инспекторите
на ДПС, ЦОП и НПО са реализират множество разнообразни съвместни дейности.
В изпълнение на Плана за действие по Националната стратегия за борба с
наркотиците през 2014 г. МКБППМН са реализирали 85 обучения с участието на 1232
специалисти и доброволци – главно секретари и членове на МКБППМН, обществени
възпитатели, педагогически съветници, медицински специалисти от училищните
кабинети, учители, ученици-доброволци и други. Най-често темите на обученията са
били: „Симптоми и признаци при употребата на ПАВ“; „Противоречия между ценности и
употреба на ПАВ“; „Интервенции базирани в общността“; „Зависимостта като болест“;
„Химична и социална наркомания – две алтернативи на щастието“; „ Добре практики за
съвременна превенция на наркоманиите“ и други.
През годината МКБППМН са работили по 151 програми и проекти по
превенция на рисковото поведение за употреба на наркотици (99 през 2013 г.), в
които са били обхванати 17642 лица. По-актуалните теми на тези проекти са: “Риск
и натиск при общуване“; „Спорт срещу дрога“; „конкурс „Деца, изкуство и спорт срещу
дрогата“; конкурси за плакати „Живот без дрога“; програми „връстници обучават
връстници“; клубове по превенция; арт, филмови и креативни ателиета; „Наркотичните
вещества и алкохолът като фактори за асоциално поведение“; „Наркотиците и
алкохолът като фактори за рисково сексуално поведение“, „Музиката е моята дрога“;
„Използване на ПАВ, водещи до агресивно поведение“; конкурс „Модерните пороци“;
игра „Жабчо, Врабчо и Мравчо“, насочена срещу вредата от пушенето; изложба „Доза
за живот“ – концерт-хепънинги; „Употреба на марихуаната за медицински цели“, „ Аз не
искам да бъда зависим“ и други.
Важен акцент в работата на МКБППМН е било разработването и
осъществяването на специализирани програми за деца и семейства в риск от
24

Източник: Съюз на пивоварите в България
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употреба на наркотици. През 2014 г. са реализирани 64 такива програми, обхванали
2634 деца и родители. Типични теми на тези програми са били: „училище за родители“;
„борба със зависимостите – приоритет на семействата“; „Фамилни консултации за
семейства в риск от употреба на наркотици“; групи за подкрепа и взаимопомощ;
„Отговорно родителство и родителска отговорност“; книжка за родители „Да се научим
да разграничаваме мита от действителността за наркотиците“; „Марихуаната – факти,
които родителите трябва да знаят“; „Марихуаната – факти за тийнейджъри“; „Загубване
на човешкото у човека- наркоман“; „12 стъпки към предпазване на детето от
наркотиците“; тестове за родители за упражняване на домашен контрол; изнесен
консултативен кабинет за консултиране по проблемите на наркоманиите и
тютюнопушенето; срещи с терапевтични общности и нарко-комуни и други.
Издадени и разпространени са информационни материали в тираж 68202
броя (82774 броя през 2013 г.). Тези материали са във вид на диплянки, стикери,
флайери, брошури, книгоразделители, листовки, филми, рубрики в сайтове на общини,
МКБППМН и училища, бележници, ключодържатели, тениски, плакати, сборници,
мулти-медийни презентации, информационни табла, книжки, методически наръчници,
бюлетини, значки, химикалки, оригами и други.
През 2014 г. МКБППМН са реализирали 356 броя информационни кампании и
общопревантивни програми за превенция на наркоманиите, алкохола и
тютюнопушенето, в които са били обхванати 87216 лица. По този показател също се
констатира сериозно нарастване, в сравнение с 2013 г., когато кампаниите са били 307
с 77616 участници.
Сериозен проблем, който затруднява изпълнението на ангажиментите на
МКБППМН по Националната стратегия за борба с наркотиците и нейният
Национален план е финансовата необезпеченост на дейностите, произтичащи от
тези документи. За успешното осъществяване на превантивните функции на местните
комисии в тези направления е необходимо приоритетното осигуряване на съответните
финансови ресурси.25
Програма „Спорт за деца с увреждания и за деца в риск“ администрирана от ММС,
има за цел привличането на деца и младежи в активни занимания с физически
упражнения и спорт, адаптирана физическа активност и спорт, популяризиране на
здравословния начин на живот и неупотребата на наркотични вещества, алкохол и
тютюн. Програмата се реализира в партньорство с Министерство на образованието и
науката, Министерство на труда и социалната политика, общинските администрации,
спортните и неправителствени организации, имащи отношение към спорта за деца с
увреждания и в риск в две направления – обучение по вид спорт за деца с увреждания
и начално обучение по вид спорт и спортна подготовка за деца в риск. Дейностите по
програмата са насочени към създаване на условия и възможности за разширяване
обхвата на децата с увреждания и деца в риск за участие в спортни занимания. През
2014 г. за реализирани 39 проекта по 22 вида спорт в 20 населени места с участието
на около 1 300 участници.26

Дейности по индикативна превенция
През 2014 г. в местните комисии за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни
(МКБППМН) и техните центрове за превенция и
консултативни кабинети са консултирани 9360 деца и родители, във връзка с
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Източник: Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни,
Министерски съвет
26
Източник: Министерство на младежта и спорта
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употребата наркотици, което е нарастване спрямо 2013 г., когато са били консултирани
8583 лица. 27
Поддържаната от Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) Национална
телефонна линия за деца (НТЛД) 116 111 е ефективен източник на подкрепа и помощ
за децата, както и възможност за идентифициране на деца в риск и своевременно
предаване на информацията към органите за закрила на детето. През изминалите
години, телефонната линия се наложи като един от способите за бързо сигнализиране
за нуждата от закрила на дете в риск. Наблюдава се тенденция на значително
увеличаване на подаваните сигнали.
За периода 01.01.2014 г. – 31. 12. 2014 г. на НТЛД 116 111 са приети 102 889
повиквания. Броят на проведените консултации е 16 373, като 14 089 от тях с деца, а
865 са броят на проведени консултации с родители. Изпратените сигнали за деца в
риск към Отделите „Закрила на детето“.
Родители и други пълнолетни граждани, търсещи помощ във връзка с проблеми на
децата, също често се свързват с линията. Те се обаждат, за да търсят информация,
насочване, а в много случаи – за да съобщят риск или за нарушаване на правата на
детето. Това е трайна тенденция, която показва все по-високо гражданско съзнание
стремеж да се прекратят действия, нарушаващи правата на децата или накърняващи
тяхното достойнство. 28

Качество на превантивните дейности
Дейностите по превенция на употребата на наркотични вещества в страната се
регламентират от Наредба № 6 от 11 април 2014 г. за условията и реда за
осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества,
издадена от Министерство на здравеопазването (МЗ) и Министерство на
образованието и науката (МОН). Съгласно Наредбата, превантивните програми трябва
да бъдат съобразени с Европейските стандарти за качество на превенцията на
употребата на наркотици на Европейския мониторинг център за наркотици и
наркомании. Във връзка с това бяха преведени публикувани и разпространени
Европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотици. В
помощ на специалистите, работещи в областта на планирането и оценяването на
превантивните дейности, беше преведено и представено второто издание на насоките
за оценка на превенцията на употребата на наркотици (Наръчник за създателите и
оценителите на програми). Наръчникът беше разпространен сред всички работещи в
областта на превенция на употребата на наркотици и в частност на създателите на
превантивни програми в страната.
За четвърта поредна година дирекция Методическо ръководство и контрол на
дейностите по намаляване на търсенето на наркотици (МРКДНТН) в Национален
център по наркомании изготвя анализ на данните, предоставени от Общинските
съвети по наркотични вещества и неправителствени организации на територията на
страната за осъществените кампании по превенция на употребата на психоактивни
вещества през 2014 г. Целта на направения анализ е да се събере информация за
едни от най – често извършваните дейности на територията на страната, включващ:
доколко тези дейности се основават на теоретични модели и на оценка на нуждите,
какъв процент от тях са част от превантивни програми, кои са целевите групи и
доколко тези дейности са ефективни. Забелязват се няколко основни тенденции, а
именно:


От 2012 г. се повишава броят на превантивните дейности, които се
реализират в следствие
на предварително събрана информация за
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Източник: Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни,
Министерски съвет
28
Източник: Държавна агенция за закрила на детето
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ситуацията на местно ниво и съответно - идентифициране на нуждите на
местната общественост.
За четвърта поредна година, основният процент дейности е насочен към
групата на децата и младежите, като възрастовият диапазон е широк (7 – 29
г.). Делът на превантивните дейности, насочени към широката общественост
бележи спад.
Започнала от 2013 година, през 2014 г. продължава практиката на ясно
дефиниране на целевите групи като: ромска общност в съответния град,
родители на деца от определена възрастова група, професионалисти,
работещи с деца и младежи, лица и семейства, с вече идентифицирани
проблеми по отношение на употребата на ПАВ и др., което подпомага и по –
ясното дефиниране на целите и резултатите от съответната дейност.

Положителната практика от 2012 г. използването на младежи – доброволци и
връстници, с които целевата група споделя, че работи с интерес и усвоява нова
умения и информация по – лесно, се запазва и през 2014 година. Прави впечатление,
че почти във всички дейности, осъществени през годината са използвани младежи –
доброволци, както и, че почти всички Общински съвети по наркотични вещества вече
имат изградени свои младежки структури.
Други положителни тенденции са нарастването на броя превантивни дейности,
които са част от програми, както и реализирането им в следствие на оценка на
ситуацията на местно ниво и идентифициране на рисковите фактори на средата.
За поредна година няма данни за направени външни оценки на ефективността на
превантивните дейности. Преобладаващо се посочва, че е правена вътрешна оценка
от екипа и партньорите, които са реализирали дейността. Важна е тенденцията на
осъзнаване на необходимостта от дефиниране на количествени и качествени
индикатори за измерване на превантивната работа.
През 2014 г. има акцент върху развитие и формиране на социални умения и
гражданска активност сред младите хора и макар да продължава да липсва практика
на осъществяване на оценка на ефективността, е видно, че професионалистите
осъзнават нуждата от този процес и активно се стремят да събират и документират
реализираните от тях дейности. 29

Тенденции
По отношение на реализирания вид превенция, дейностите в областта на общата
превенция са повече от половината реализирани дейности, за периода от 2007-2013 г.
те са около 80% от всички реализирани превантивни дейности. Това което прави
впечатление е разпределението на тези дейности през 2014 г. Дейностите в областта
на общата превенция са 69%, а делът им в областта на селективната превенция е 23%
(като за периода от 2010-2013 г. е между 11-13%), т.е. в сравнение с предходния
период, делът на дейностите в областта на селективната превенция е нараснал
значително. Едно от обясненията на това нарастване е разписаните в новата
Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.) цели и задачи, както
акцентът на целевата група на реализираните (и планирани) дейности, а именно
работа с деца експериментиращи с наркотици, работа с рискови групи, работа със
семейства/родители на деца експериментиращи и употребяващи наркотични
вещества. Децата/младежите са най-често реализираната и желана целева група на
превантивните дейности в страната за периода от 2007-2014 г. , като през първите
четири години децата са 35-45% целева група, а за вторите четири години техният дял
е 45-58%. Запазва се делът на семейството/родителите като целева група през
последните три години (13%). Най-често реализираните интервенции през периода
29

Източник: Дирекция “Методическо ръководство и контрол на дейностите по намаляване на търсенето на
наркотици“, Национален център по наркомании
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2007-2014 г. е създаването и разпространението на флаери, диплянки и др. както
и организирането на семинари, работни срещи и обучения с професионалисти.
През последните две години все по-често се реализират и обучения насочени към
превенция на употребата на наркотици.30

Ново развитие
Всички (27 бр.) Общински съвети по наркотични вещества (ОСНВ) и
Превантивно – информационни центрове (ПИЦ) към тях съобщават за реализирани
превантивни дейности в училищна среда, свързани с: превенция на рисково поведение
по отношение употребата на наркотици, сексуално възпитание, превенция на
употребата на алкохол и тютюневи изделия. Дейностите са реализирани под формата
на дискусии и срещи с учениците, групова работа в тематични клубове / клубове по
интереси, извънкласни спортни и креативни дейности.
Седем от Общинските съвети31 съобщават за реализирани превантивни
програми в училищна среда, като програмите съдържат няколко модула с акценти
всеки от тях съответно върху: превенция на рисково поведение, превенция на
агресията, решаване на конфликти, превенция на злоупотребата с наркотични
вещества, превенция на ненаркотичните зависимости.
За поредна година младежите са основна прицелна група за превантивните
дейности на ОСНВ и ПИЦ. Преобладаващата част от дейностите са кампании за
повишаване на информираността за видовете вещества и последствията от тяхната
употреба. С изключение на гр. София, във всички останали градове са създадени и
Младежки съвети по наркотични вещества, съставени от доброволци, които не само
участват активно в реализирането на превантивни програми, но така също участват в
различни граждански инициативи и благотворителни акции.
Основните програми, които са реализирани с целевата група са: „Връстници
обучават връстници“32,„Алтернативи срещу зависими поведения – заедно можем
повече" и „Мрежата срещу дрогата"33, „Лято без риск“34.
В областта на селективната превенция, през 2014 г. са реализирани
дългосрочни дейности под формата на програми:




Програми за селективна превенция в училищна среда се реализират от
ОСНВ и ПИЦ в гр. Добрич, гр. Пловдив и гр. Ямбол. И двете програми
работят с ученици, техните родители, учители, възпитатели и педагогически
съветници. Целевите групи са дефинирани на база социален и маргинален
принцип – деца, произлизащи от етнически общности и живеещи в
неблагоприятна и рискова за тяхното развитие среда. Целевата група на
програмата, реализирана от ОСНВ и ПИЦ – гр. Пловдив – „Подай ръка!“ е
деца със специални образователни потребности. През 2014 г. е осъществен
първият модул на програмата в едно помощно училище в града.
Превантивна програма, реализирана в общонстта е програмата
„Консултативен център за психосоциална превенция и укрепване на
психичното здраве на деца в риск“, реализирана от ОСНВ и ПИЦ – гр.
Пазарджик. Целева група на програмата са ученици (7-14г.) и (14-18г.) и
техните родители. Програмата се финансира от Българо – Швейцарска
програма за сътрудничество.

30

Източник: Проучване относно Реализирани превантивни дейности в страната 2007-2014 г., Национален
фокусен център
31
ОСНВ и ПИЦ от градовете: Бургас, Пазарджик, София, Добрич, Пловдив, Русе, Стара Загора.
32
ОСНВ и ПИЦ от градовете: Бургас, Варна, Видин, Велико Търново, Габрово, Кюстендил, Кърджали,
Пловдив, Силистра, Стара Загора, Хасково.
33
ОСНВ и ПИЦ – гр. Стара Загора.
34
ОСНВ и ПИЦ – гр. Варна, Добрич, Шумен, Видин, Ямбол, Силистра.
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С цел активното достигане до рисковите общности и изпълзявайки дейностите,
заложени в Националната програма за изпълнение на Плана за действие на
Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.), Стратегическа задача
1, Задача 1.5., Подзадача б) „Разработване на превантивни програми за работа на
терен, както и социални услуги за подкрепа на деца и младежи от рискови групи,
дефинирани като такива на база на образователен, здравен и социален статус“, беше
сключен договор със Сдружение „Каритас“ – София за реализиране на програма за
селективна превенция чрез работа на терен, включваща превенция на рисково
поведение, употреба на наркотични вещества, предоставяне на социални услуги за
подкрепа на деца и младежи от рискови групи.
С цел изработване на адекватни програми и мерки за работа в областта на
селективната превенция и набелязване на действия по отношение на рисковите групи,
както и в изпълнение на дейностите по Националната програма за изпълнение на
Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.),
Стратегическа задача 1, Задача 1.5., Подзадача б) „Разработване на превантивни
програми за работа на терен, както и социални услуги за подкрепа на деца и младежи
от рискови групи, дефинирани като такива на база на образователен, здравен и
социален статус“, Националният център по наркомании сключи договор с Фондация
„Деца и юноши“ за провеждане на анкетно проучване сред непълнолетни деца и
младежи, живеещи в риск на територията на гр. София за оценка на здравния и
социалния статус на групата. Целта е след приключване на проучването да бъде
изготвен доклад с анализ на ситуацията по отношение на здравно – социалното
състояние на лица под 18 г., живеещи в риск на територията на гр. София, с акцент
върху честотата на употреба на наркотични вещества, рисковете от развиване на
зависимост и предаване на инфекции, свързани с употребата на наркотици.
Резултатите от анкетното проучване и докладът ще бъдат основа за изготвяне на
конкретни предложения и мерки за обхващане на целевата група с необходимите й
услуги, включително и в областта на превенцията на употребата на наркотични
вещества.
В изпълнение на Задача 18.1, Подзадача б) „Разработване и осъществяване на
местни стратегии и програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества,
насочени към рискови (уязвими) групи“ от Плана за действие на Националната
стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.), чрез Министерство на
здравеопазването са финансирани проекти на Общинските съвети по наркотични
вещества и Превантивно – информационните центрове към тях. Финансирани са 27
проекта на Общинските съвети по наркотични вещества, като основната част от тях са
насочени към работа с уязвими групи: деца със специални образователни
потребности, младежи от ромска общност, младежи с експериментална употреба на
наркотични вещества.
Националният център по наркомании продължава да поддържа създадената по
Проект № BG0011 Безплатна линия за консултации и насочване по въпросите на
зависимостта към наркотични вещества и алкохол – тел. 0800 133 22. Основната цел
на телефонната линия е да се подобри достъпа на хора със зависимости и техните
близки от цялата страна до информация, консултиране и насочване по въпросите на
зависимостта към наркотични вещества и алкохол. През 2014 година са приети общо
347 обаждания, от които 102 са на лица под 18 г.
С цел разширяване на дейността на Безплатната телефонна линия,
Националният център създаде Интернет сайт, в който потребителите да получават
информация за видовете наркотични вещества и тяхното въздействие върху човешкия
организъм, както и да задават въпроси и обсъждат актуални теми в Интернет форум.
В Националния център по наркомании психолози извършват безплатни
консултации и насочване за лечение по проблемите на зависимостта към алкохол и
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наркотици. През 2014 г. са направени 30 консултации
родители и близки.

на зависими лица, техни

В изпълнение на Проект № BG0011 „Слушайте детето - подобряване на
превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи, експериментиращи и
употребяващи наркотични вещества” е създаден Дневен консултативен център за
деца, юноши и родители към Превантивно информационен център по проблемите на
наркоманиите ПИЦ по ПН – гр. София. Програмата включва индивидуална и групова
работа с деца и юноши експериментиращи, употребяващи и злоупотребяващи с
наркотични вещества. Паралелно с това се извършва индивидуална и групова работа
с родители, учители и училищни специалисти, както и такива от МКБППМН и др.
Консултативните дейности в Центъра за 2014 година са 2009 броя, от които 381
индивидуални консултации с подрастващи, 221 консултации с родители и настойници,
57 семейни консултации, 215 телефонни консултации на подрастващи, 287 на близки и
48 срещи групова работа. Общият брой достигнати лица е 404, от които 205 са
подрастващи и 199 са родители, настойници или други близки. В групова работа са
включени 146 в 43 групови участия.
В Община Варна, Дирекция „Превенции“ е създаден и функционира Превантивен
център „Младост“, в който се реализират две програми за индикативна превенция:
„Програма за ранни интервенции на деца и младежи с експериментална
употреба/злоупотреба с наркотични вещества” и „Програма за превенция на детското
рисково поведение, породено от уязвимост на семейството и/или средата”. Целевата
група са деца и младежи с експериментална употреба или злоупотреба на наркотици и
алкохол, деца и младежи с агресивно поведение и техните семейства.
В ОСНВ и ПИЦ – гр. Перник, функционира консултативен кабинет за корекционно
– възпитателна работа с деца с противообществени прояви и деца от рискови групи. В
този кабинет се реализира и програма за консултиране на родители на деца в риск.
Към ПИЦ – гр. Пловдив функционира консултативен кабинет за деца и семейства в
криза във връзка с употребата на наркотични вещества. 35

Допълнителна информация36
По данни на Министерство на образованието и науката са представени поинтересните практики на дейности в областта на превенцията на употребата на
наркотични вещества, алкохола и тютюнопушенето по области, както следва:
Област Плевен
Проведени са анкети в училищата, които показват, че учениците имат
информация за вредното въздействие на наркотичните вещества и свързаните с тях
последици. Проведени са и родителски срещи, по време на които родителите също са
запознати с проблемите, свързани с разпространението и употребата на алкохол,
тютюн и други токсични вещества.
 Професионална гимназия по ядрена енергетика „Мария Склодовска-Кюри“,
гр. Белене:
Проведена е среща с представители на Министерството на вътрешните
работи (МВР) във връзка с наркотичните вещества – притежанието, употребата,
законодателната система. Проведени са две лекции-беседи за видовете наркотици,
вредата, последствията, история на наркотичните вещества.
35

Източник: Дирекция “Методическо ръководство и контрол на дейностите по намаляване на търсенето на
наркотици“, Национален център по наркомании
36
Източник: Дирекция “Достъп до образование и подкрепа на развитието“, Министерство на
образованието и науката

50

 Професионална гимназия по селско стопанство „Проф. Иван Иванов“, гр.
Долни Дъбник:
- За 1-ви декември – Международният ден за борба със СПИН, е проведена
специална беседа;
- Проведена е лекция от началника на Детска педагогическа стая съвместно с
Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните – община Долни Дъбник;
- Осъществено е проучване съвместно с Регионалната здравна инспекция, гр.
Плевен, за степента на информираност на учениците по проблемите на зависимостите
и на ефективността на програмите;
- Разпространени са информационни материали по проблемите на
зависимостите.
 Прогимназия „Цветан Спасов“, гр. Плевен:
- В училището има две групи за свободноизбираема подготовка (СИП) по
здравно образование. Техни ръководители са обучени за целта педагогически
специалисти. В сборните групи участват 28 деца от шестите класове. Една от
основните цели в обучението е усвоените знания и умения да бъдат споделени със
съучениците;
- В часовете на класа във всички паралелки и в часовете по биология и здравно
образование се отделят специални теми, посветени на превенция на зависимостите.
Провеждат се беседи, анкети, срещи със специалисти от Детска педагогическа стая,
медицински специалисти и представители на националния център по наркомании.
- На проведени родителски срещи и при подготовката на часовете на класа се
обсъждат тези проблеми и се търси активно съдействие на родителската общност;
- Ученици от 7-ми клас са участвали в програма „Промоция на здравето“ на РЗИград Плевен. Дейностите са базирани на подхода „връстници обучават връстници“.
Използвани са изработени от децата постери, презентации, нагледни средства.
Проведени са анкети относно нагласите и здравното поведение на подрастващите и
техните родители по проблемите на зависимостите.
 Професионална гимназия по земеделско стопанство „Ал. Стамболийски“- с.
Чомаковци:
- 28 ученици от 9-ти клас ще се обучат през месец юни 2015 г. по Националната
програма „Работа на полицията с училищата“ на тема „Наркотици“.
 СОУ „Иван Вазов“, гр. Плевен:
- СИП по здравно образование за превенция на зависимости от наркотици;
- Участие в информационни кампании към Българския червен кръст – Плевен;
- Провеждане на информационни лекции в часовете на класа от 4-ти до 12-ти
клас.
Област Велико Търново
Осъществени са превантивни дейности през учебната 2014/2015 година във
връзка с употребата на наркотици, алкохол и тютюн, реализирани от РИО-Велико
Търново, РЗИ –Велико Търново, Община Велико Търново, Обществена коалиция за
здраве, Център за междуетнически диалог и толерантност (ЦМДТ) „Амалипе“,
средствата за масова информация, детски градини и училища, институции за социални
услуги, Български младежки червен кръст (БМЧК) и други:
- Проект „Близо един до друг“, финансиран по програма на центъра за
образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
(ЦОИДУЕМ), с активното участие и на родители;
- Дейности по Националната програма „На училище без отсъствия“, мярка „Без
свободен час“;
- Училищни програми за превенция на наркотичните вещества;
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- Програми, реализирани чрез дейности по проект BG051РО001-4.2.05-0001
Училище за себеутвърждаване и подготовка за европейски хоризонти (УСПЕХ) по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР).
Със съдействието и подкрепата на община Велико Търново, Общинския съвет и
Обществената коалиция за здраве са реализирани планираните програмни дейности
за превенция на тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотичните вещества;
популяризирана е ползата от движението, здравословното хранене и профилактиката
на заболяванията, свързани с наднорменото тегло и затлъстяването:
- Кампания за ограничаване на тютюнопушенето по повод Световния ден без
тютюнев дим – 31-ви май, под наслов „Повишаване на знанията и уменията за вредите
от активното и пасивното тютюнопушене“, включваща: ученически конкурс за комикс в
две възрастови групи и изложба; тренингови обучения с деца от предучилищна
възраст и ученици по темата „За чиста околна среда без тютюнев дим“ в 3 детски
градини и в 4 училища във Велико Търново;
- Арт работилници за ученици по темите тютюнопушене и алкохол, в рамките на
които 46 ученици от 4 училища във Велико Търново са преминали интерактивни
обучения по посочените теми и са изработили 54 творби чрез използване на различни
приложни изкуства и техники (квилинг, рисуване върху стъкло и текстил);
- Образователни игри със състезателен характер на открито по теми, свързани
със здравословния начин на живот (превенция на тютюнопушенето и наркоманиите), в
които са участвали 13 отбори – ученици на възраст 14-19 години от 5 училища във
Велико Търново;
- Кампания, посветена на Международния ден без тютюнопушене – 20 ноември,
включваща: областен ученически конкурс за есе и снимка на тема „Моята творба за
живот без тютюн“, с участието на 54 ученици от 12 училища в област велико Търново и
фотоизложба; информационна кампания „Подаръци за здраве“ (замяна на цигари и
цигарени кутии със здравно-образователни материали, химикалки, балони и други);
интерактивно обучение на родители (20 души) на ученици от едно основно училище
във Велико Търново по темата „Тютюнопушене-направи своя избор“ и обучения на
ученици и педагози от 5 училища (общ обхват 93 лица) в областта по темата „За живот
без тютюнев дим. Алтернативи на тютюнопушенето“; семинар с медицински
специалисти по общините Елена, Златарица и Лясковец по темите: „Пасивно
тютюнопушене и здравен риск“ и „Стратегии за отказ от тютюнопушене“ (общ обхват 19
лица); разпространение на здравно-образователни материали (18 заглавия в общ
тираж 620 броя) по темата (CD-игра, филм, видео и аудио клипове, диплянки, флаери,
плакати, книжки, магнитни стикери) сред ученици от общините Велико Търново и
Горна Оряховица; медийни изяви.
През отчетения период са проведени тренинги, беседи и презентации с деца,
ученици и педагози; семинар с медицинските специалисти от здравните кабинети в
детските градини в община Велико Търново. Обучени са учители, в т.ч. педагогически
съветници и помощник- директори по учебната дейност. От експерти на РЗИ са
проведени общо 10 обучения с ученици (общ обхват 348 ученици) по теми, свързани с
превенцията на тютюнопушенето, употребата на алкохола и наркотиците и 1 обучение
по темата наркомании с 10 педагози в община Стражица. Проведени са работни срещи
и са предоставени здравно-образователни материали по темата тютюнопушене във
връзка с номинираните проекти в националния ученически конкурс „Проектът на нашия
клас-за живот без тютюн“, организиран от МЗ, със срок на реализация учебната
2014/2015 година.
От РЗИ –Велико Търново, са проведени и следните обучителни дейности с
деца, ученици, родители и педагози:
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- С ученици - проведени са общо 42 обучения с тематика, посветена на
превенцията на тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотици с общ обхват
1101 ученици;
- С родители – проведени са общо 3 обучения с родители на ученици по теми,
свързани с тютюнопушенето;
- С педагози – проведени са 14 обучения за превенция на тютюнопушенето,
употребата на алкохол и наркотици, с общ обхват 18 педагози; осъществена е
консултативна помощ на 69 педагози по същите теми във връзка с организираните
през 2014 г, инициативи.
- Семинар с медицинските специалисти от здравните кабинети в общините
Елена, Златарица и Лясковец по теми, свързани с превенцията на употребата на
алкохол и тютюнопушенето (обхванати общо 11 лица).
Община Сливен
Продължават дейностите по Обществената програма за превенция употребата
на наркотични вещества и утвърждаване на здравословен начин на живот сред
младите хора, която се реализира с ученици от училища на община Сливен. Закупени
са ръководства и работни тетрадки по програмата, които при финансова възможност
ще бъдат подновени.
Програмата „Обичай, спортувай, мечтай, твори…без наркотици!“ обединява
превантивни дейности с различен акцент:
- Семинари обучения на доброволци по подхода „връстници обучават
връстници“;
- Формиране на групи за превенция на наркотиците в училищата;
- Осъществяване на творчески задачи на лидерските групи за организиране и
провеждане на кампании в училищата и сред общността за промоция на здраве и
здравословен начин на живот;
- Седмица на толерантността;
- Ден на приятелството – целта е да се утвърди доброжелателство,
взаимопомощ, великодушие, доброта и толерантност. Насочена е против егоизма,
егоцентризма и желанието за доминиране над другия.
Проведени са 2 семинара за обучение на доброволци, запланувани по програма
за превенция на наркотиците на местно ниво „Обичай, спортувай, мечтай, твори…без
наркотици!“
Осъществява се програма „Моето здраве-моя отговорност!“, която е
дългосрочна програма за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества на
местно ниво, насочена към рискови групи. Програмата е комплекс от инициативи,
дейности и политики за здравословен начин на живот.
Проектът „Ние не искаме да пушим, но…“ ежегодно се осъществява в
училищата на областта, като идеята е получаване на целенасочено образование за
вредата от тютюнопушенето и включване в превантивна дейност от най-ранна възраст.
Проектът включва взаимодействия между различни възрастови групи като по-активна в
позицията си е по-малката възрастова група – децата от 1-4 клас отправят позитивни
послания към родителите и близките.
Във всяко училище от областта дейностите за превенция са част от годишния
план на училището и са включени в плановете за възпитателна работа на класните
ръководители.
В предоставените материали директорите отчитат, че като превантивна дейност
в часа на класа се провеждат беседи, лекции, семинари, интерактивни занимания,
ролеви игри и тренинги. Проведени са анкетни проучвания сред учениците с цел
установяване нагласите им относно употребата на цигари, алкохол и наркотични
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вещества. Раздадени са брошури, листовки, диплянки и други образователни нагледни
материали, предоставени от различни организации. Подготвени са информационни
табла и тематични кътове. Организирани са викторини, конкурси за рисунки, постери,
есета и литературни произведения, кръгли маси, дебати, дискусии, презентации.
Ежегодно се отбелязват световните дни, определени за борба с алкохола,
тютюнопушенето, употребата на наркотици и др. В училищата се води регистър на
деца и ученици в риск, сред които са и учениците с рисково поведение и агресивни
прояви. Организират се приемни и се провеждат консултации с родители, които имат
притеснения или проблеми с поведението на децата си. Педагогическите съветници
провеждат индивидуална и групова работа с деца и ученици от рискови групи.
Навсякъде се констатира тясно сътрудничество с Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и инспектори от
Детска педагогическа стая. Извършват се обучения за повишаване квалификацията на
учители и родители с цел да бъдат подготвени адекватно да реагират в извънредни
ситуации, както и да разпознават признаците на употреба на наркотични вещества.
Учениците се стимулират да участват в извънкласни и извънучилищни спортни и
културни занимания с цел намаляване риска от неразумно поведение и прояви.
Поощрява се и се толерира доброволческата дейност като начин за пълноценно и
осмислено прекарване на свободното време на учениците.
Област Монтана
Дейностите в училищата на област Монтана са насочени основно в областта на
превенцията на наркоманиите, информирането и обучението на учениците и
педагогическия състав по проблема и се изразяват по-конкретно в следното:
Проведени са 57 проучвания под формата на анкети.
В часовете на класа във всички училища, съобразно с възрастовите особености
на учениците, са проведени лекции, беседи, дискусии, презентации, целящи
повишаване информираността и чувствителността на учениците по този проблем.
В част от училищата в областта функционират клубове „Здравно образование“,
в които ученици от 9, 10 и 11 клас се обучават да работят с връстниците си по темите
СПИН, наркомании и сексуално възпитание.
На територията на област Монтана съществуват над двадесет спортни клуба, в
които организирано се занимават над 1700 ученици. Масовото участие в различните
етапи на ученическите игри, организираните занимания с физически упражнения и
спорт се използва активно и целенасочено за превенция срещу употребата на
наркотични вещества.
Във всички училища са разработени и раздадени 2452 броя информационни
материали под формата на брошури, листовки и тренинг материали, осигурени със
съдействието на Превантивно-информационен център към Общинските комисии по
наркотични вещества.
Общинските съвети по наркотични вещества системно разпространяват
информационни и здравно-образователни материали сред учениците по повод
областни, национални и международни кампании.
Област Шумен
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Във всички училища от област Шумен се работи за превенция на употребата на
наркотични вещества. Разработени са училищни програми за превенция на употребата
на наркотични вещества, основани по подхода „учения за живот“. Темата е включена в
плановете за работа на ученическите съвети, на училищните комисии за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. В плановете на класните
ръководители, както и за часовете по химия и опазване на околната среда, биология и
здравно образование и психология и логика са планирани теми, свързани с вредата от
употребата на тютюн, алкохол и наркотици. В тематичните планове на част от секциите
и клубовете по проект BG051РО001-4.2.05-0001 „Да направим училището попривлекателно за младите хора“ (УСПЕХ) по ОП РЧР също са планирани подобни
теми.
В училищата се провеждат дейности по Национална програма „Работа на
полицията с училищата“, по програмите за гражданско и здравно образование и др.
Дейностите се реализират както от училищни ръководства, класни ръководители,
педагогически съветници, учители, медицински сестри, така и със съдействието и
партньорството на специалисти от други институции и организации – Български червен
кръст, Регионална здравна инспекция, районните полицейски управления, Детска
педагогическа стая, Общински здравен център-Шумен, Семейно-консултативен център
и Център за обществена подкрепа – гр. Нови пазар (неправителствена организация,
предоставяща социални услуги) и др. В населени места с преобладаващо ромско
население активно е сътрудничеството с Центъра за междуетнически диалог и
толерантност „Амалипе“, провеждат се тренинги и с родители, като се засяга
превенцията на употребата на тютюн, алкохол и наркотици.
Във всички училища от областта се провеждат информационни кампании по
проблемите на наркоманите чрез използването на разнообразни форми, методи и
средства-беседи, дискусии, викторини, интерактивни игри и казуси, мултимедийни
презентации, филми, конкурси, изложби, спортни мероприятия и други – с цел да
бъдат обхванати всички ученици. Изготвят се брошури, листовки, табла, постери и
презентации, отбелязват се Световният ден на здравето, Световният ден без тютюнев
дим, Световният ден за борба с наркотиците, подкрепят се кампании и инициативи на
РЗИ и Общински здравен център – Шумен, свързани с превенция на наркоманиите,
тютюнопушенето и алкохола.
Общинският здравен център – Шумен, е провел обучителна сесия на тема
„пагубното въздействие на наркотиците и връзката им с кариера, образование,
семейство и живота ни като цяло“ с ученици от 8 клас, анкета на тема „Наркотици и
наркотични зависимости“ с ученици от 7 и 9 клас.
В училищата се провеждат дейности по Националната програма „Работа на
полицията с училищата“, по програмите за гражданско и здравно образование, като в
тях са обхванати ученици от 4 до 11 клас включително. Осъществяват се срещи с
представители на РЗИ, правят се постери, викторини, интерактивни игри и се обсъждат
казуси.
По данни от директори на училища в област Шумен:
 10 297 ученици са обхванати в програми и кампании за превенция на
употребата на наркотични вещества;
 Броят на обучените специалисти за работа в училищата – психолози,
учители, медицински сестри, е нараснал спрямо миналата година, но продължава да е
недостатъчен в малките населени места;
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 Програмите за превенция, базирани на подхода „връстници обучават
връстници“, са най-ефективни, но не обхващат всички училища. Ученици от Младежкия
червен кръст – гр. Шумен, откликват на поканите и оказват съдействие и в малките
населени места;
 Броят на въведените програми за работа с родители все още е малък и не
са обхванати всички училища, въпреки че броят на обучените професионалисти за
работа с родители е нараснал спрямо миналата година.
В много училища от областта са проведени анкети с ученици в рамките на
училището и/или съвместно с РЗИ и ОЗЦ –Шумен. Според представената от
директорите информация учениците са запознати с въздействието на наркотичните
вещества и изразяват негативно отношение към използването им. Интересно е
осъщественото от педагогическия съветник в ОУ „Панайот Волов“ – с. Тодор
Икономово, община Каолиново, изследване за достъпност и употреба на психоактивни
вещества в ученическа възраст чрез анкетно проучване през учебната 2013/2014
година на учениците от 5-8 клас. Според нея: „Учениците посочват, че основната
причина за първата употреба на психоактивни вещества е любопитството. По
отношение употребата на вещества от връстниците като водещи се очертават
удоволствието и вписването в дадена компания. Повече от половината посочват, че
изпитват чувство на самота. Тези данни очертават водещите причини за първата
употреба на психоактивни вещества – удоволствие, любопитство, скука, приятелски
кръг, бягство от проблеми, търсене на различна от действителността реалност.
Очевидно основните рискови и протективни фактори са свързани както с индивида,
родителите, връстниците и средата, така и с общността и обществото като цяло.
Затова тяхното познаване е от съществено значение за превенция на употребата на
психоактивни вещества и свързаните с това последващи поведенчески проблеми. В
този смисъл след като се установят рисковите и протективни фактори за дадена
популация информацията може да се използва за планиране на превантивни програми
насочени към личността, семейството, връстниците, училището и общността. След
проведените беседи с учениците в извънкласна дейност 45% от анкетираните ученици
са се променили в положителна посока и са наясно със същността на психоактивните
вещества и опасностите от употребата им, проявяват готовност да помогнат на своите
връстници. Също така от голямо значение е и работата на МКБППМН, които
осъществяват програми за превенция и подкрепа на деца в риск. Дейността им е
насочена предимно към реализирането както на информационни кампании чрез
беседи, дискусии, мултимедийни презентации, филми, конкурси, спортни мероприятия
и други, така и на програми по подхода „връстници обучават връстници“. Особено
внимание се обръща и на работата с родители, свързани с превенцията на употребата
и злоупотребата с психоактивни вещества сред децата.
Област Хасково
Дейности осъществени от самите училища:
 Във всички училища в часа на класа са проведени беседи, лекции,
дискусии, презентации и ролеви игри по следните теми: „Насилието в обществотонасилие, социална среда и наркотици“, „Нещата, които обичам да правя, вместо да
пуша“, „Защо тинейджърите употребяват наркотици, видове“, „февруари-месец на
трезвеността“, „Физическа и духовна деградация след употребата на наркотични
вещества“, „Превенция за лечение и рехабилитация на наркоманите в България“,
„Дрогата-същност, причини за употреба, последствия“, „Международен ден за борба
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срещу тютюнопушенето“, „Дрогата и вредата от нея“, „Младите хора и престъпността“,
„Наркотици и престъпност“, „Наркоманията-зла магия“;
 Осъществени са прожекции на филмите: „Пропуснат живот“, „Наркотици“,
„вкусът на злото“, „Тютюнопушенето и ти“, „Предай нататък“ в 16 училища;
 В училищните програми, в часовете, които не се водят от училищните
специалисти по Националната програма „На училище без отсъствие, по мярка „Без
свободен час“, са предвидени теми за превенция на наркотичните вещества и
злоупотребата с алкохола и тютюнопушенето;
 Направени са презентации на тема „Наркотици и тютюнопушене“,
подготвени от ученици от клубове за извънкласна дейност по проект УСПЕХ – в 8
училища;
 Организирани са изложби на рисунки, фото-изложба и табла – в 18
училища;
 Проведени са родителски срещи по теми за наркотиците и
тютюнопушенето – в 45 училища;
 Проведени са ученически конкурси на теми, свързани с наркотиците – в 8
училища;
 По повод Международния ден за борба с тютюнопушенето са проведени
интерактивни уроци „Тютюнопушенето и вредата от него“ – в 3 училища.
Дейности осъществени с други институции и организации:

Съвместно с РЗИ –Хасково:
- Прожекции на филми – в 17 училища;
- Лекции с психолози и лекари от РЗИ и мултимедийни презентации – в 12
училища;

Съвместно с неправителствени организации – Сдружение „Шанс и
закрила“, „Толерантност и насилие“, „Майки срещу дрогата“, сдружение „Икар“ –
проведени са беседи, срещи.

Проучване от Национален фокусен център за наркотици и наркомании
сред ученици от гимназиален етап на обучение относно нагласи и употреба на
психоактивни вещества.

Съвместно МКБППМН, ПИЦ, БЧК, РПУ, Детска педагогическа стая –
състезания, презентации.

Съвместно с районните инспектори от МВР и инспектори от Детска
педагогическа стая – акция „Дрогата-Решението да кажеш НЕ“, представяне на видео
филм и беседа за вредата от наркотичните вещества сред учениците от 6 и 7 клас.

Участие на педагогически съветници и класни ръководители в
регионален обучителен семинар „Обществени отговори по намаляване на търсенето
на наркотици: състояние и практически насоки“ под патронажа на Националния
фокусен център за наркотици и наркомании.
Съвместно с общини:

Към община Хасково е създаден Превантивно-информационен център
по наркотични вещества. Дейността е свързана с разработването и осъществяването
на превантивни програми. Основен партньор в работата са ученици-доброволци на
възраст от 15 до 19 години от 9 училища на общината. Основните насоки, в които
работят доброволците, са: консултиране на връстници, тренинг-обучения базирани на
подхода „връстници обучават връстници“, организиране на кампании, дни на отворени
врати изготвяне и разпространение на информационни материали. Превантивният
център е организирал концерт за учениците с известни изпълнители под надслов
„Заедно срещу дрогата“ като част от кампанията „Живот без дрога“ и интерактивни
уроци съвместно с РИО на тема „Дрога“ с ученици от профилирани гимназии.

Община Димитровград е изготвила информационни материали за
ученици и родители – брошури на тема: „Наркотиците и нашите деца“, „Спаси живота
си! Не умирай от невежество! Кажи не на наркотиците!“.
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Работата по превенция на употребата на психоактивни вещества
продължава, тъй като тя е част от обучението в здравословен начин на живот, което
наред с преките резултати от учебно-възпитателната работа е постоянна грижа и
отговорност на училището.
Област Враца
Обществената програма за превенция на употребата на наркотици, алкохол
и тютюн в училищата на област Враца през учебната 2014/2015 година е насочена към
превенция на търсенето, като се основава на доказано ефективни европейски
практики, съобразени с характерните условия в българското училище и със
специфичните социално-икономически характеристики на страната. Програмата
съчетава различни подходи и широк спектър от дейности по показатели, основани на
подхода „умения за живот“.
По-голямата част от училищата изпълняват дейности, заложени е
програмите за превенция към съответните общини, както и към читалищата, Младежки
дом –Враца, като се включват в техни дейности.
Друга част от тях са включени в програмите по Мярка „Без свободен час“ на
Националната програма „На училище без отсъствия“, като са разглеждали теми за
борба срещу наркотиците в часа на класа под формата на лекции, здравни беседи,
видеофилми, презентации за учениците от 1 до 12 клас в зависимост от възрастовите
особености.
Проведено е анкетно проучване относно нивото на информираност и
създадените нагласи в училищата, което дава следната информация, потвърждаваща
тревожните явления и факти за страната и времето, в които живеем:

Алкохолната и никотиновата зависимост започват в ранна възраст,
разпространението им се разширява, а сериозността им се подценява;

Достъпността и безпроблемното доставяне на марихуана и нейни
заместители, наречени общо „трева“, както и синтетични наркотици, се приемат от
учениците за обичайна част от младежкия живот и пълноценните развлечения;

Младежите, които разполагат с ограничени средства, пробват токсични
вещества, използвани в бита;

Повечето от анкетираните смятат, че могат да се самоконтролират и да
се опазят от зависимост;

Голяма част от родителите неглижират проблема, смятат, че държат
контрола и отбелязват „това не може да ни се случи“;

Наред с тези зависимости, от общо казано „упойващи вещества“, се
разпространяват лавинообразно зависимостите, свързани с развитието и широкото
приложение в бита на информационни технологии, които са не по-малко опасни;

Зависимостите свързани с информационните и телекомуникационните
технологии, не се възприемат като опасни, а просто като мода и стандарт на живот,
което е тревожно;

В епохата на глобализация и информационни технологии вече и в
малкия град всички зависимости следват тенденцията на разпространение на „големия
свят“;

Училищата в малките населени места имат по-малко проблеми с
опитването и употребата на наркотици, въпреки това целенасочено и при тях се
работи превантивно в това направление;
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През учебната година ученици със съдействието на педагогически
съветници, медицински специалисти и класните ръководители са разработени
различни видове материали, както следва:

Информационни табла;

Информационни брошури с кампании за разпространението им сред
учениците;

Презентации, представени в часа на класа;

Радиопредавания и други.
Посочена е необходимостта:

Да се организират още и различни квалификационни форми за
обучение на ученици и учители;

Да продължи работата по обществената програма за превенция на
употребата на наркотици и за утвърждаване на здравословен начин на живот сред
младите хора;

Да се повиши нивото на информираност на младите хора относно
проблемите, свързани с употребата и злоупотребата с наркотични вещества и да се
изградят у тях умения за вземане на решения, изясняване на ценностите, справяне
със стресови ситуации и т.н.;

В бъдеще да не се ограничават дейностите само до работата с
ученици, а да се включат активно и учителите, родителите, медиите, експерти в
областта на превенцията и образованието на общинско ниво, т.е. с активното
ангажиране на обществеността.
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5. Лечение, свързано с употребата на наркотици:
търсене и предлагане на лечение

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

 Стратегия/политика;
 Лечебна система;
 Осигуряване на качеството на лечението;
 Характеристики на потърсилите лечение;
 Тенденции при потърсилите лечение.
При разглеждането на темата е обърнато внимание на нормативната база и
политика по отношение на лечението във връзка с употреба на наркотици, изградената
система за лечение и рехабилитация, организацията и осигуряването на качеството на
лечението. Тази информация се базира на оценките на експертите от Национален
център по наркомании, на годишните отчети на програмите за лечение с агонисти и
агонисти-антагонисти на лица, зависими от опиоиди, годишните отчети на програмите
за психосоциална рехабилитация и др.
Представянето на характеристиките на лекуваните клиенти и тенденциите през
последните години по отношение на тях се основава на данните от Националната
мониторингова система за търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици, а
също и на годишните отчети на програмите за лечение с агонисти и агонистиантагонисти на лица, зависими от опиоиди и на програмите за психосоциална
рехабилитация.

Стратегия/ политика
Правото на българските граждани на свободен достъп до програми за намаляване
на търсенето на наркотични вещества, както и правото на прeвенция, лечение и
рехабилитация в случаите на формирана злоупотреба или зависимост към наркотични
вещества е регламентирано в Закон за контрол на наркотичните вещества и
прекурсорите (ЗКНВП). Други нормативни актове, които регламентират лечението и
психосоциалната рехабилитация на лица, които са зависими или злоупотребяват с
наркотични вещества са:
 Наредба №2 от 20 юни 2012 г. за условията и реда за осъществяване на
програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими
към опиоиди.
 Наредба №8 от 7 септември 2011 г. за условията и реда за осъществяване на
програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими
или са злоупотребявали с наркотични вещества.
 Наредба за изменение на Наредба №24 от 2004 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Психиатрия“.
На 19.07.2014 г. Министерски съвет на Рeпублика България прие Национална
стратегия за борба с наркотиците 2014 – 2018 г. Тя включва три стратегически задачи,
свързани с лечението на употребата на наркотични вещества:
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Подобряване на достъпа на пациентите до разнообразни и ефективни лечебни
програми.
Подобряване на достъпа до програми за превенция, лечение и рехабилитация и
намаляване на щетите от употребата на наркотици в местата за лишаване от
свобода.
Развиване на програми и дейности за социална рехабилитация и реинтеграция
в общността.





Национален център по наркомании (НЦН) към Министерство на здравеопазването
координира и ръководи методически дейностите, свързани с лечение, намаляване на
здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими към
наркотични вещества, както и специализираният контрол на лечебната дейност.

Лечебна система
Лечебната система в сферата на наркотиците и наркоманите включва
резиденциално и нерезиденциално лечение, субституиращо и поддържащо лечение,
лечение в местата за лишаване от свобода.
1.

Резиденциално лечение

Резиденциалното лечение се осъществява в лечебни центрове, в които пациентите
могат да прекарат и нощта и включва лечение в болнични заведения и лечение в
програми за психосоциална рехабилитация (тип „терапевтична общност“).
Лечението в болнични заведения се осъществява в наркологични или
психиатрични отделения към държавни психиатрични болници (ДПБ), центрове за
психично здраве (ЦПЗ), многопрофилни болници за активно лечение (МБАЛ),
психиатрични клиники към университетски многопрофилни болници за активно
лечение (УМБАЛ). В края на 2014 г. психиатричната помощ на зависимите към
психоактивни вещества обхваща 12 ДПБ, 12 ЦПЗ, 17 психиатрични отделения към
МБАЛ и 5 психиатрични клиники към УМБАЛ, с общ брой психиатрични легла 4848, от
които структурирани за зависими пациенти – 154 (100 в ДПБ, 22 в ЦПЗ и 32 в
психиатрични клиники).
По данни от националната здравна статистика в края на 2014 г. в
специализираните болнични лечебни заведения в страната под диспансерно
наблюдение са били 1067 пациенти с диагноза психични и поведенчески разстройства,
дължащи се на употребата на психоактивни вещества (F11-F19 от МКБ-10) или 14,7
пациенти на 100 000, което е най-високото ниво за последните 6 години. От тях тези
дължащи се на употребата на опиоиди са 894 или 11,8 пациенти на 100 000. Най-много
пациенти под диспансерно наблюдение има в центровете за психично здраве (975).
(виж Таблица 5-1)
Таблица 5-1
БРОЙ ПАЦИЕНТИ С ДИАГНОЗА F11-F19 ПО МКБ-10
ПОД ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ ПО ВИДОВЕ БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ
(2010 – 2014 г.)
Лечебни заведения
Общо

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

901

927

996

1028

1067

7

7

8

8

11

в това число:
Държавни

психиатрични
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болници
Центрове за психично здраве
Психиатрични клиники (УМБАЛ)
Психиатрични
(МБАЛ)

отделения

732

793

884

919

975

40

41

35

35

27

122

86

69

66

54

Източник: Национален център по обществено здраве и анализи

Хоспитализираните случаи (изписаните пациенти) в стационарите на лечебните
заведения с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употребата на
психоактивни вещества са 935 или 12,9 пациенти на 100 000, което е най-високото
ниво за последните 4 години. От тях тези дължащи се на употребата на опиоди са 460
или 6,4 пациенти на 100 000. Най-много хоспитализирани случаи са отбелязани в
клиниките и отделенията към лечебните заведения за болнична помощ (368), следвани
от центровете за психично здраве (312) и държавните психиатрични болници (255).
(виж Таблица 5-2)
Таблица 5-2
БРОЙ ИЗПИСАНИ ПАЦИЕНТИ С ДИАГНОЗА F11-F19 ПО МКБ-10
В СТАЦИОНАРИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
(2010 – 2014 г.)
Лечебни заведения

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

1225

843

748

824

935

365

276

251

246

255

Центрове за психично здраве

391

179

183

236

312

Клиники, отделения, сектори

469

388

314

342

368

Общо
в това число:
Държавни
болници

психиатрични

Източник: Национален център по обществено здраве и анализи

Резиденциални
програми
за
психосоциална
рехабилитация
(тип
„терапевтична общност“) са програми към организации с нестопанска цел,
регистрирани като доставчици на социални услуги. Работата с пациентите, включени в
тези програми е интензивна, високоструктурирана, с акцент върху груповата динамика.
Индивидуалните и семейни консултации, трудотерапията и семинарите също са част
от спецификата на работа в резиденциалните програми. Такива в края на 2014 г. са
терапевтичните общности „Феникс“, „Билани“ и „Октава“, които са разположени в
София и София-област.
Таблица 5-3
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
РЕЗИДЕНЦИАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
(ТИП „ТЕРАПЕВТИЧНА ОБЩНОСТ“) ПРЕЗ 2014 Г.
ТО „Феникс“
Брой разрешени места

25

ТО
„Билани“
29

ТО „Октава“
8

62

Брой преминали пациенти (общо)

102

65

18

Мъже

70

65

10

Жени

32

0

8

Брой
пациенти,
програмите

завършили

66

20

6

Брой
пациенти,
програмите

напуснали

36

25

14

Средна
(години)

възраст

на

пациентите

35

34

37

Среден престой
(месеци)

на

пациентите

4

7

7

Източник: Годишни отчети на резиденциалните програми за психосоциална
рехабилитация (тип „терапевтична общност“) за 2014 г.

Резиденциалната дългосрочна програма по модела „терапевтична общност” на
къща „Феникс“ към „Институт по екология на мисленето” оперира като 24-часова
програма и предоставя систематичен терапевтичен подход, където основният терапевт
и обучител е самата общност. Социалната среда се състои от група от резиденти и
членове на персонала, които са ролеви модели на успешна личностна промяна и
ръководят резидентите
в процеса на възстановяване от зависимостта към
психоактивни вещества.
Резиденциалната дългосрочна рехабилитационна програма на Сдружение
„Билани” (Защитен дом „Билани”) е 24-часова програма, базирана на модела на
терапевтичните общности за възстановяване от зависимостта към наркотици, алкохол,
хазарт и интернет. Програмата се основава на 12 стъпковия подход, който има за цел
покриване на основните образователни, психологически и емоционални дефицити,
засилване на чувството на сигурност и принадлежност. Медицинските и законови
проблеми се решават по системен начин, като екипът оказва пълно съдействие, ако е
необходимо. Основен принцип е взаимопомощта, като терапевтичната работа е
подкрепяща във възстановяването на зависимите. Основната програма е 9 месеца,
след което ресоциализацията продължава в условията на Дневен център, към който е
разкрито защитено жилище в гр. София.
Резиденциалната дългосрочна рехабилитационна програма по модела на
терапевтичната общност на Сдружение „Октава” е насочена към работа със зависими
от психоактивни вещества, алкохол, хазарт, интернет и булимия. Програмата включва
целодневни групи и трудова дейност. Групите са за превенция на рецидив, опознаване
на зависимостта, себеопознаване. Методите с които се работи са психодрама,
позитивна
психотерапия,
когнитивно-поведенческа
психотерапия,
арт-групи,
хипотерапия (работа с коне) и др.37

2.

Нерезиденциално лечение

Нерезиденциалното лечение се осъществява в лечебни центрове, в които
пациентите се лекуват през деня (и не остават през нощта) и включва лечебни
интервенции в програми за психосоциална рехабилитация, амбулатории и
специализирани психиатрични кабинети към лечебни заведения за болнична помощ,
диагностично-консултативни центрове (ДКЦ), медико-диагностични центрове (МДЦ) и
37

Михайлова-Петкова, М. (2015). Описание и анализ на ситуацията в областта на психосоциалната
рехабилитация и интеграция на зависимите лица в страната през 2014 г., НЦН, С.
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други центрове за психиатрична помощ, индивидуални и групови практики за
специализирана медицинска помощ.
Нерезиденциалните програми за психосоциална рехабилитация на лица, които
са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества се осъществяват в
рамките на лечебни заведения, а също и от организации с нестопанска цел,
регистрирани като доставчици на социални услуги. Интензивността на работа в
програмите варира в зависимост от спецификата на програмата – от няколко часа
седмично до всекидневна интензивна работа с пациентите. В тези програми се работи
индивидуално, в групи, като семейството също е активен участник в лечебния процес.
Такива в края на 2014 г. функционират в градовете София, Варна, Велико Търново,
Добрич, Пловдив и Русе.
ЦРСИ „Проект Пеперуда” е организирана по начин, който позволява участниците да
влязат в адаптивна социална роля (студенти, работещи), подкрепени от програмата в
справянето с употребата на психоактивни вещества. Акцентът на работа е върху
непосредственото отработване на трудностите и предотвратяване на рисковите
ситуации, прилагане на нови умения, както и работа върху отношенията със средата в
контекста на реалния живот. Програмата е отворена и дългосрочна, основава се на
интензивна психотерапия – индивидуална и групова и подпомагаща социална и
мотивационна работа.
Дневна нерезиденциална програма по модела „терапевтична общност” към
Асоциация „Солидарност” е високо структурирана програма за рехабилитация и
социална реинтеграция за зависими, включваща елементи на групова терапевтична
работа и педагогическа работа в различни ателиета. Участниците в програмата
усвояват социални умения чрез експериментиране на нови роли и повишаване на
автономността. Програмата функционира 5 дни в седмицата като дневна програма за
период от 9 месеца, след което може да се ползват вечерни групи за взаимопомощ и
индивидуална психотерапия за част от клиентите, завършили терапевтичната
програма.
Таблица 5-4
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
НЕРЕЗИДЕНЦИАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
ПРЕЗ 2014 Г.
Брой
разрешени
места

Брой
преминали
пациенти

Брой
пациенти,
завършили
програмите

Брой
пациенти,
напуснали
програмите

Средна
възраст на
пациентите
(години)

Дългосрочни дневни рехабилитационни програми
ЦРСИ „Пеперуда“

12

15

5

1

34

ДЦ „Солидарност“

15

18

2

8

30

Рехабилитационни програми към лечебни заведения
ДПБЛНА

25

55

20

14

40

9

22

16

6

29

ЦПЗ В. Търново

20

5

0

1

34

ЦПЗ Добрич

20

33

13

0

36

ЦПЗ Пловдив

20

79

29

33

45

ЦПЗ Варна

64

ЦПЗ Русе

20

60

34

2

33

Източник: Годишни отчети на нерезиденциалните програми за психосоциална
рехабилитация за 2014 г.

Програмите към центрове за психично здраве и към ДПБНЛА – гр. София са дневни
средносрочни (от 4 до 6 месеца) програми за интензивна извънболнична терапия и
психосоциална рехабилитация, с минимални медицински грижи. Те предлагат
структурирана терапевтична среда, близка до социалната реалност, която осигурява
усвояването на социални умения и изграждане на ново поведение, предпазващо от
рецидив към психоактивни вещества. Това става в условията на експериментиране в
семейна и социална среда, организиране на свободното време. Когато
психосоциалната рехабилитация подпомага процеса на опиоидно субституиращо
лечение тя е насочена към пациенти във фаза на интензивна стабилизация и фаза на
обвързване и рехабилитация на лечение със субституиращи медикаменти.38
Лечебни интервенции, насочени към употребяващите наркотици се прилагат и в
психиатрични кабинети към медицински центрове и диагностично-консултативни
центрове –в края на 2014 г. болни под наблюдение за психични и поведенчески
разстройства, дължащи се на употреба на наркотични вещества, водени при тях,
съответно са 54 и 4. Преминалите през индивидуалните и груповите психиатрични
практики употребяващи наркотици съответно са 3 (при 8 в края на 2013 г.) и 246 (при
263 в края на 2013 г.).
3.

Опиоидно субституиращо лечение

Опиоидното субституиращо лечение се осъществява с агонисти и агонистиантагонисти (метадон хидрохлорид, морфин сулфат пентахидрат или бупренорфин
хидрохлорид) в съчетание с широк спектър от медицински и рехабилитационни услуги
за облекчаване на неблагоприятни медицински, психологични и физиологични ефекти,
присъщи на опиоидната зависимост (към хероин, морфин, кодеин и др.).
В края на 2014 г. в страната функционират 30 програми за лечение с агонисти и
агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди, разположени на територията на
14 града в страната. Общият капацитет на програмите е 4632 разрешени места, от
които 4252 за лечение с Метадон хидрохлорид, 241 за лечение с Морфин сулфат
пентахидрат (Субститол) и 139 места за лечение с Бупренорфин хидрохлорид.39
Съществуват 3 типа програми:
 Държавни – 3 програми с 541 разрешени места за лечение с Метадон
хидрохлорид.
 Общински – 6 програми с 850 разрешени места за лечение с Метадон
хидрохлорид.
 Без държавно и/или общинско участие – 21 програми с 3241 разрешени места,
от които 2861 за лечение с Метадон хидрохлорид, 241 за лечение Морфин
сулфат пентахидрат и 139 за лечение с Бупренорфин хидрохлорид.
Към 31.12.2014 г., заетите в програмите за лечение с агонисти и агонистиантагонисти са 3414, т.е. запълнен е 73,7% от техния капацитет. 3277 клиенти са на
лечение с Метадон хидрохлорид, а 137 – на лечение с Морфин сулфат пентахидрат
(Субститол). Няма заети места за лечение с Бупренорфин хидрохлорид.
38

Михайлова-Петкова, М. (2015). Описание и анализ на ситуацията в областта на психосоциалната
рехабилитация и интеграция на зависимите лица в страната през 2014 г., НЦН, С.
39
Йонева К., Обобщени данни от годишните отчети на програмите за лечение с агонисти и агонистиантагонисти, функциониращи на територията на Република България през 2014 г., НЦН, С.
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Според типовете програми заетостта е следната:
 Държавни – 456 клиенти или запълнен 84,3% от капацитета.
 Общински – 656 клиенти или запълнен 77,2% от капацитета.
 Без държавно и/или общинско участие – 2302 клиенти или 71,0% от капацитета.
През 2014 г. клиентите в програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти
най-често са на възраст между 25 и 34 години (около 2/3). Над 45 години са само 4,4%
от клиентите.
Над 2/3 от клиентите са работещи, а малко над половината са здравно осигурени.
13% са семейни, при 29,5% има съжителство без брак. 241 от клиентите (или 7,1%) са
извършили криминални деяния по време на лечението си.
Броят на клиентите, които са с употреба на повече от едно вещество е 1117 (или
32,7%). 1123 клиенти са с двойна диагноза, като 589 от тях са със психични
разстройства, а 688 са със соматични заболявания. Най-честите съпътстващи
разстройства са: личностни разстройства, тревожни разстройства, депресия и
шизофрения.
100 пациента от 13 програми са носители на вируса на ХИВ/СПИН. 245 клиенти са
носители на Хепатит В, а 2346 са носители на Хепатит В. Сифилис е установен при 24
пациенти. При същия брой клиенти е открита туберкулоза.
Смъртни случаи са регистрирани в 16 от програмите, като общият брой на
починалите е 36 души. 31 са починали поради здравословни усложнения, а 5 – поради
усложнения от друг характер. Няма клиенти, които да са починали от свръхдоза.
4. Лечение в местата за лишаване от свобода
В системата на местата за лишаване от свобода има две специализирани болници
за активно лечение на лишени от свобода (СБАЛЛС), в които се предлагат
интервенции във връзка с употреба наркотични вещества – в София и Ловеч.
Осъдените на лишаване от свобода, за които е постановено принудително лечение, се
превеждат в затвора в гр. Ловеч и се настаняват за лечение в СБАЛЛС Ловеч.
Заедно с това се осъществяват отделни интервенции в медицинските центрове на
местата за лишаване от свобода – затворите в Белене, Бобов дол, Бургас, Варна,
Враца, Ловеч, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Сливен, София, Стара Загора, като и
Поправителен дом за непълнолетни в Бойчиновци.

Осигуряване на качеството на лечението
В процеса на издаване на разрешения, мониторинг и контрол на дейността на
лечебните и програмите за психосоциална рехабилитация за лечението на лица
зависими от наркотични вещества са ангажирани Министерство на здравеопазването,
регионални здравни инспекции и Национален център по наркомании, а по Наредба
№24 Медицински стандарт за лечение на зависимости и Изпълнителна агенция
„Медицински одит“.
23 от програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица
зависими към опиоиди отчитат провеждането на супервизия. В 7 от тези програми се
извършва вътрешна супервизия, честотата й варира от един път седмично до един път
месечно, а супервизор е съответно ръководителят на дадената програма или друг
лекар от лечебното заведение. 16 програми имат външен супервизор, като в част от
програмите това е квалифициран психоаналитик, а в други – ръководител на друга
програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти или лекар-психиатър, който не
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работи в такъв вид програма. Външната супервизия най-често се провежда един път
месечно или по заявка от ръководителя на съответната програма.
Вътрешната супервизия е по-скоро организационна и е насочена към подобряване
на организацията на работа и работната атмосфера, нарастване на специфичната за
психологичната работа компетентност, превенция на „синдрома на прегаряне”,
разрешаване на възникнали проблеми от различно естество. Външната супервизия в
повечето случаи е клинична и има за цел: обсъждане на проблемните пациенти или на
възникнали трудности от друго естество с някои от пациентите.
5 от програмите за психосоциална рехабилитация на лица, които са били
зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества имат външна
супервизия за клиничната и организационна работа, 3 програми – само
административна организационна супервизия, а останалите 3 нямат супервизия, но
провеждат интервизия в екипа на екипни срещи.

Характеристики на потърсилите лечение
Основен източник на информация относно базови характеристики на лекуваните
клиенти са данните, събирани чрез Националната мониторингова система за
търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици (МИС). През 2014 г. тя
обхвана 2131 лица40, търсещи лечение през годината в 25 резиденциални, 8
нерезиденциални звена и центрове, 25 програми за лечение с агонисти и агонистантагонисти на лица, зависими към опиоиди, медицински центрове в 12 затвора и 1
поправителен дом за непълнолетни в 33 населени места на Република България.
През 2014 г. общо регистрираните потърсили лечение в интернет базираната
електронна версия на националната система за търсене на лечение (И-МИС) са
1256, а информация за още 875 лица бе получена чрез отчетната форма за
лекуваните пациенти с наркопроблем. Общо регистрираните лица в системата за
търсене на лечение през 2014 г. са 4166.
Националната система за търсене на лечение отчита до 3 наркотични вещества,
които могат да създават проблеми на клиентите и заради, които те търсят лечение.
Основното проблемно вещество е онова, което причинява на клиента най-много
проблеми и започване на лечение. Второ и трето проблемно вещество може да бъде
всяко наркотично вещество, което се използва като допълнение към основното
проблемно вещество и причинява проблеми за клиента и/или променя естеството на
оценения проблем от страна на клиента и на терапевта.
Таблица 5-5
СТРУКТУРА НА ЛИЦАТА, РЕГИСТРИРАНИ В И-МИС41,
ЗАПОЧНАЛИ ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПРОБЛЕМИ С НАРКОТИЦИ
(ПО ОСНОВНО, ВТОРО И ТРЕТО ПРОБЛЕМНО ВЕЩЕСТВО) ПРЕЗ 2014 Г.
(в %)

Вещество
Хероин
Метадон (не за лечение)
Метадон (за лечение)

Като основно
проблемно
вещество
76,2
5,3
3,6

Като второ
проблемно
вещество
2,6
9,4
3,4

Като трето
проблемно
вещество
0,3
0,8
0,2

40

Броят на обхванатите лица се получава след извършване на процедура по идентифициране и
елиминиране на дублиранията (двойното присъствие на едно и също лице в масива данни).
41
Данните се отнасят само до регистрираните в И-МИС 1 256 лица.
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Субститол (не за лечение)
Кокаин (вкл. крек)
Амфетамини
Екстази
Барбитурати
Бензодиазепини
Марихуана
Хашиш
Антидепресанти
Неуточнени медикаменти

1,4
2,2
4,0
0,2
0,1
1,4
0,9
2,2
1,3

1,0
3,1
5,9
0,4
0,1
4,9
13,5
0,1
0,2
0,2

0,2
0,8
1,9
0,2
0,1
1,6
3,2
0,1
-

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

През 2014 г. 67,8% от регистрираните лица са с основно проблемно вещество
хероин; в по-малка степен метадон (не за лечение) – 8,4%, амфетамини (5,7%),
марихуана (4,2%), бензодиазепини (ривотрил, диазепам) – 2,6%, барбитурати (1,4%),
кокаин, вкл. крек (1,3%) и антидепресанти (1,3%). Липсва търсене на лечение във
връзка с употреба на халюциногени.
Близо половината (48,5%) от регистрираните лица в И-МИС42 са имали проблем с
още едно наркотично вещество, а 11,0% – с още две вещества, като допълнение към
основното проблемно вещество.
Като второ проблемно вещество най-голям дял сред регистрираните в И-МИС
потърсили лечение имат марихуана (13,5%), метадон (не за лечение) – 9,4%,
амфетамини (5,9%), бензодиазепини (4,9%), метадон (за лечение) – 3,4%, кокаин
(3,1%) и хероин (2,6%). (виж Таблица 5-5)
По отношение на второто допълнително на основното проблемно вещество (или
трето проблемно вещество) отново с най-голям дял е марихуана (3,2%), а също и
амфетамини (1,9%) и бензодиазепини (1,6%).
48,6% от потърсилите лечение са декларирали, че са започнали употребата на
основното проблемно вещество на възраст до 19 години включително, а 6,8% – до 14
години включително.
В най-голяма степен употребата на основното проблемно вещество, а също и на
употребата въобще на някакво наркотично вещество, е започвала в периода 1999 –
2004 г. Общата средна възраст при първата употреба на основното проблемно
вещество е 18,9 години, а на първата употреба въобще на някакво наркотично
вещество – 18,1 години.
61,8% от потърсилите лечение предимно са инжектирали основното
проблемно вещество, 14,0% са го яли или пили, 11,8% са го смъркали, 8,0% са го
пушили, а 2,0% са го вдишвали. По отношение на второ и трето проблемно вещество
обичаен начин на употреба е предимно ядене или пиене, а също и пушене.
Близо 45% са инжектирали през последните 30 дни преди търсене на лечението, а
още 8,1% през последната година. Средната възраст, при която потърсилите лечение
за първи път са инжектирали някакво наркотично вещество е 19,4 години.
Ако бъдат разгледани някои характеристики на лицата, регистрирани в И-МИС
спрямо определени групи наркотични вещества, заради които са потърсили лечение,
може да се отбележи, че относителният дял на жените е най-висок при клиентите,
потърсили лечение за проблеми със стимуланти. Средната възраст на търсене на
42

Данните се отнасят само до регистрираните в И-МИС 1 256 лица.

68

лечение е по-висока за клиенти с проблеми с опиоиди, отколкото за клиенти с
проблеми със стимуланти и канабис. Подобна закономерност се наблюдава и по
отношение на показателя средна възраст при първа употреба на основното проблемно
вещество. (виж Таблица 5-6)
Таблица 5-6
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛИЦАТА, РЕГИСТРИРАНИ В И-МИС43,
ПОТЪРСИЛИ ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПРОБЛЕМИ С НАРКОТИЦИ
(ПО ОСНОВНО ПРОБЛЕМНО ВЕЩЕСТВО) ПРЕЗ 2014 Г.
Хероин

Други
опиоиди

Стимуланти

Канабис

16,0%

17,7%

49,4%

-

Средна възраст при
търсене на лечение

31,9

29,4

22,7

25,7

Средна възраст при първа
употреба

19,6

22,4

18,8

17,1

Ежедневна употреба

57,1%

56,9%

12,3%

63,6%

Инжекционна употреба

77,6%

22,3%

3,7%

-

Вещество
Характеристики
Пол (жени)

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

Близо 2/3 от клиентите, потърсили лечение за проблеми с канабис, употребяват
основното вещество ежедневно, докато за употребяващите опиоиди това се отнася за
около 57%. Само 12,3% от клиентите с проблеми със стимуланти ги употребяват
ежедневно.
Над 3/4 от потърсилите лечение за проблеми с хероин го употребяват основно
инжекционно. Основен начин на употреба за търсещите лечение във връзка с
проблеми със стимуланти е смъркането (69,1%), а за тези във връзка с проблеми с
канабис – пушенето (90,9%).
Обобщеният образ на лицата, потърсили лечение във връзка с употреба на
наркотици през 2014 г. може да бъде изразен по следния начин:

Пол – преобладаващо мъже (81,2%);

Етническа група – преобладаващо българи (80,2%);

Обща средна възраст – 30,2 години;

Образование – преобладаващо средно (52,7%);

Основно проблемно вещество – преобладаващо хероин (67,8%)

Честота на употреба – преобладаващо ежедневна (41,6%)

Начин на употреба – преобладаваща инжекционно (59,4%)

Обща средна възраст на първа употреба на основното вещество – 18,9 години.

Тенденции при потърсилите лечение и при предоставянето на лечение
При описанието и анализа на данните за потърсилите лечение във връзка с
употреба на наркотици трябва да се има предвид промяната в използваната методика
43

Данните се отнасят само до регистрираните в И-МИС 1 256 лица.
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за събиране на данни през годините – от 2011 г. като инструмент за регистриране на
потърсилите лечение бе включена и отчетна форма, която ги отчита в агрегиран вид, а
не по отделно. Освен това трябва да се отчитат промените в обхвата, дейността,
структурата и организацията на типовете лечебни заведения, които участват в
системата – резиденциални и нерезиденциални звена и центрове, програми за
лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими от опиоиди, медицински
центрове към местата за лишаване от свобода.
Непостоянството в равнището на обхванатите случаи в МИС през годините може
да бъде свързано, както с включването на нови или оттеглянето на стари партньори
(лечебни звена и центрове), предоставящи данни за клиентите, търсещи лечение, така
и с промяната на броя случаи, които лечебните заведения всяка година отразяват в
системата за търсене на лечение. В не малка степен трябва да се има предвид и
различния приток на клиенти, който може да съществува през даден период в
лечебните центрове на страната, запълването на капацитета на някои програми и
невъзможността за включване на нови клиенти и т.н.
През последните години (с изключение на 2010 г.) водеща роля в предоставянето
на данни за клиенти, потърсили лечение във връзка с употреба на наркотици имат
програмите за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими
към опиоиди (виж Таблица 5-7). В същото време се наблюдава намаление на
регистрираните клиенти от нерезиденциалното лечение, като през последните две
години неговият дял е под 1/5. От 2011 г. в системата за търсене на лечение бяха
включени и медицинските центрове към затворите на Република България, като
техният дял е на ниво 15-20%.
Таблица 5-7
ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА КЛИЕНТИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ ТИПОВЕ ЛЕЧЕБНИ
ЦЕНТРОВЕ
В СИСТЕМАТА ЗА ТЪРСЕНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ (2009 – 2014 г.)
(в %)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Резиденциални

23,6

23,6

14,9

16,1

24,9

26,7

Нерезиденциални

36,5

44,3

28,8

23,5

19,7

17,2

Субституиращи програми

39,9

32,1

35,7

41,4

39,8

37,1

-

-

20,6

19,0

15,6

19,0

Мед. центрове в затвори

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

В началото на този век относителният дял на търсещите за първи път лечение
достигна до 43%, след което този дял показваше по-ниски равнища, като през 2006 г.
бе около 17%. Актуалните данни в МИС отчитат около ¼ търсещи за първи път
лечение във връзка с проблеми с наркотици.
През последните 5 години се наблюдава тенденция на намаляване в относителен
дял на разпространението на хероина като основно проблемно вещество сред
регистрираните в системата за търсене на лечение. Това се дължи на по-високия дял в
сравнение с предишните години на психосоциалните интервенции като вид лечение,
потърсено главно заради употреба на амфетамини, бензодиазепини и марихуана, а
също и заради изместването към употреба на други опиоиди, главно метадон. Няма

70

съществена разлика в разпространението на различните вещества като основно
проблемно вещество сред вече лекуваните търсещи лечение и тези, които досега не
са лекувани.
От началото на века съотношението мъже/жени се запазваше около 5:1. Все пак се
забелязваше тенденция на намаляване на дела на жените, който достигна най-ниското
си равнище през 2009 г. (13,2%). През последните 5 години този дял отново е на
нивото от началото на периода. (виж Таблица 5-8)
От 2001 до 2009 г. относителният дял на лицата с постоянна заетост сред
започналите лечение се покачи над 4 пъти – от 9% в началото на периода до 38% през
2009 г., нещо което е в унисон с намаляване на нивото на безработица в България по
това време. С проблемите на пазара на труда през последните години очаквано
спадна и делът на постоянно заетите сред започналите лечение, като в периода 2011
– 2014 г. се задържа на нива 17-19%.
Делът на учащите (учениците и студентите) сред потърсилите лечение,
непрекъснато намалява от 2003 г., когато бе на ниво 15%, като през 2011 г. стигна до
3,7%. През последните 3 години този дял бележи леко нарастване, като през 2014 г. е
5,5%.
Таблица 5-8
СРАВНИТЕЛНИ ДАННИ ЗА ЛИЦАТА, ПОТЪРСИЛИ ЛЕЧЕНИЕ
В ПЕРИОДА 2010 – 2014 Г.
Показатели
Относителен дял на потърсилите
лечение във връзка с употреба на хероин
или други опиати
Относителен дял на жените сред
потърсилите лечение
Средна възраст на потърсилите лечение
Средна възраст при първата употреба на
основното проблемно вещество
Относителен дял на учениците и
студентите сред потърсилите лечение
Относителен дял на лицата с постоянна
заетост сред потърсилите лечение
Относителен дял на лицата, които не са
от основния етнос в страната
Относителен дял на ежедневно
употребяващите основното вещество
Относителен дял на инжектиращите
основното проблемно вещество
Средна възраст на лицата при първа
инжекция на основното проблемно
вещество
Относителен дял на лицата с
продължителност на употреба > 5 години
Относителен дял на лицата, използвали
в живота си употребявани игли или
спринцовки

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014
г.

87%

80%

80%

81%

79%

19 %

20 %

19 %

19 %

18%

29,0 г.

28,0 г.

29,0 г.

29,5 г.

30,2 г.

19,6 г.

18,4 г.

20,3 г.

19,6 г.

18,9 г.

4%

4%

4%

4%

6%

27 %

17 %

19 %

18 %

19%

11 %

17 %

18 %

17 %

17%

69 %

62 %

58 %

56 %

42%

72 %

69 %

67 %

64 %

59%

20,3 г.

19,5 г.

19,5 г.

20,0 г.

19,4 г.

60 %

63 %

75 %

76 %

77%

32 %

42 %

46 %

36 %

32%
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Относителен дял на лицата, живеещи с
друг(и) употребяващ(и) наркотици
Относителен дял на потърсилите за
първи път лечение

11 %

9%

14 %

11 %

11%

20 %

21 %

27 %

22 %

26%

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

Относителният дял на потърсилите лечение, които не са от основния етнос в
страната нарастна повече от два пъти от 2007 г., като през последните 4 години е в
рамките на 17-18%, което може да се обясни с прибавяне на потърсилите лечение в
затворите, където процентът на малцинствените групи е много по-голям.
Средната възраст на потърсилите лечение всяка година бележи нарастване. През
2000 г. тя бе 22,2 години, а през 2013 г. – вече е 30,2 години. В същото време средната
възраст при първа употреба на основното проблемно се задържаше в рамките на 1820 години. През последните 3 години се наблюдава леко намаление по този показател.
Все по-силно се затвърждава тенденцията за увеличаване на дела на лицата,
потърсили лечение с продължителност на употреба на основното проблемно вещество
повече от 5 години. В сравнение с 2001 г. то е почти 4 пъти, като най-висок дял този
показател има през 2014 г. (77,1%). Това е знак за все по-слабо обновяване на
съвкупността на проблемно употребяващите, т.е. за намаляване на броя на
новопоявяващите се проблемно употребяващи. Тази закономерност може да се дължи
и на високия брой отговорили на този въпрос през последните години (над 99%) – порано в рамките на 80-85%.
Относителният дял на ежедневно употребяващите основното проблемно вещество
през последните 7 години намаля 2 пъти – от 86% през 2007 г. до 42% през 2014 г.
(през тази година трябва да се има предвид, че няма данни по този въпрос за около
10% от регистрираните търсещи лечение).
По-голямата част от проблемно употребяващите хероин използват инжекционната
форма на прием. През последните 7 години се наблюдава тенденцията на постепенно
намаляване на този начин на употреба. Това вероятно се дължи както на добрата
работа на програмите за игли и спринцовки, така и на намаляването на дела на
хероина като основно проблемно вещество. През 2014 г. използването от потърсилите
лечение на употребявани игли или спринцовки поне веднъж в живота е на нивото от
2010 г. (около 32%), когато бе най-ниският относителен дял по този показател от
началото на века.

Данни от източници извън националната система за търсене на лечение
През 2009 г. бе отчетено най-високото ниво на разкрити места за клиенти на
програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към
опиоиди (5610). Оттогава се наблюдава тенденция на намаляване на разкрити места
за клиенти на опиоидно субституиращо лечение, като през 2014 г. те са над 17% помалко.
Фигура 5-1
БРОЙ КЛИЕНТИ НА ОПИОИДНО СУБСТИТУИРАЩО ЛЕЧЕНИЕ
В ПЕРИОДА 2006 – 2014 Г.
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Източник: Национален център по наркомании

В същото време се наблюдава тенденция на увеличаване на заетите клиенти на
опиоидно субституиращо лечение, като най-високо е нивото през 2013 г., когато те са
3563. През 2014 г. има спад по този показател с около 4 %. (виж Фигура 5-1)
Според отчетните данни за периода 2009-2014 г. за клиентите в програмите за
лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди в
България могат да се изведат няколко основни характеристики (виж Таблица 5-9).
Работещи са 2/3 от клиентите на тези програми, което е на нивото от 2009 г. Над
половината от клиентите са здравно осигурени, около 1/10 са семейни, а всеки
двадесети клиент е учащ. Делът на криминално проявените леко намалява през
последните 3 години и през 2014 г. е 7,1%.
Таблица 5-9
ОСНОВНИ СОЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КЛИЕНТИТЕ НА
ПРОГРАМИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ С ОПИЕВИ АГОНИСТИ И АГОНИСТИ-АНТАГОНИСТИ
(2009 – 2014 г.)
(в %)

Характеристики

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

66,0

54,0

54,8

55,2

66,6

67,5

5,5

4,8

4,3

5,1

4,6

4,1

66,2

54,0

45,7

54,2

48,5

51,9

Семейни

9,0

8,7

13,8

11,6

11,4

13,0

Криминално
проявени

8,0

5,4

8,9

8,4

7,9

7,1

Работещи
Учащи
Здравно осигурени

Източник: Национален център по наркомании

В края на 2014 г. програмите за психосоциална рехабилитация на лица, които
са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества разполагат с
капацитет 203 места, което е най-ниското ниво за последните пет години. Подобно
нещо се наблюдава и по отношение на преминалите клиенти през програмите.
Клиентите, завършили програмите през 2014 г. са 211, което е малко над нивото от
2010 г., когато са били 189. (виж Таблица 5-10)
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Таблица 5-10
КАПАЦИТЕТ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
НА ЛИЦА, КОИТО СА БИЛИ ЗАВИСИМИ ИЛИ СА ЗЛОУПОТРЕБЯВАЛИ
С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
(2010 – 2014 г.)
2010 г.

2011 г.

2012 г.

10

12

10

10

11

Брой разрешени места

209

297

230

244

203

Брой преминали клиенти

485

659

503

519

472

189

300

278

262

211

Брой функциониращи програми

Брой
клиенти,
програмите

завършили

2013 г.

2014 г.

Източник: Годишни отчети на програмите за психосоциална рехабилитация на
лица,
които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества

Въз основа на предоставените данни в годишните отчети на програмите за
психосоциална рехабилитация също може да се очертаят някои тенденции по
отношение на характеристики на преминалите през тях клиенти. (виж Таблица 5-11).
През последните пет години около 4 пъти са намалели криминално проявените
клиенти. За последните две години работещите клиенти са се увеличили с близо 69
%, а семейните клиенти – наполовина. Запазва се тенденцията жените в програмите
да бъдат около 1/4, а клиентите с кръвнопреносими инфекции – около 1/3. Водеща
кръвнопреносима инфекция си остава хепатит С, но вече се отчитат и лица с ХИВ.
През 2014 г. всеки четиринадесети клиент е учащ (ученик или студент), което е с
5,3 процентни пункта над нивото от 2012 г. Общата средна възраст е около 35 години,
като повечето зависими търсещи лечение и психосоциална рехабилитация са над 30
годишни.
Таблица 5-11
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КЛИЕНТИТЕ НА
ПРОГРАМИТЕ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
(2010 – 2014 г.)
(в %)

Характеристики

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Пол (жени)

22,6

24,4

22,5

25,4

24,4

Работещи

31,5

26,1

20,3

32,4

34,3

9,3

8,2

1,9

4,2

7,2

Семейни

22,1

30,3

21,7

27,4

32,2

Криминално проявени

25,6

13,9

9,3

9,1

6,1

С
инфекции

42,3

36,4

34,8

30,4

34,4

Учащи

кръвно-преносими

2013 г.

2014 г.

Източник: Национален център по наркомании

През програмите за психосоциална рехабилитация най-много клиенти преминават
за проблеми, свързани с употреба на хероин (около 1/3), а също и на алкохол,
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марихуана, амфетамини и медикаменти. Всяка година се увеличава търсенето на
лечение и психосоциална рехабилитация на хора с комбинирана зависимост, както и
на лицата с коморбидни разстройства, вероятно поради полиупотребата и употребата
на синтетични наркотици, амфетамини и метамафетамини. Лицата със зависимост към
алкохол и тези с коморбидност търсят предимно дългосрочни програми, а тези със
стимуланти – предимно краткосрочни такива. Заедно с това се наблюдава по-кратък
среден престой в дългосрочните програми, заради финансовата несигурност.44

44

Михайлова-Петкова, М. (2015). Описание и анализ на ситуацията в областта на
рехабилитация и интеграция на зависимите лица в страната през 2014 г.

психосоциалната
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6. Здравни взаимовръзки и последици

Въведение
В рамките на този раздел ще бъдат разгледани следните основни теми:
 Инфекциозни заболявания, свързани с употребата на наркотици;
 Други здравни взаимовръзки и последици, свързани с наркотици;
 Смъртни случаи, свързани с употребата на наркотици и смъртност сред
употребяващите наркотици.
От 01.01.2013 г. България има възможност да прилага стриктно дефиницията на
Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН) по
отношение на индикатора „Смъртност свързана с употребата на наркотици“, след като
с Наредба за изменение и допълнение на Наредба 42 от 2004 г. за въвеждане на
Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани
със здравето (Х ревизия) бе утвърдено кодирането на болестите и проблемите,
свързани със здравето при използване на пълния списък на четиризначните рубрики
по МКБ-Х ревизия.
През 2014 г. продължава тенденцията за намаляване на броя на смъртните
случаи, свързани с употреба на наркотици, намаление се отчита и при средната
възраст на починалите. Запазва се тенденцията с най-голям дял да са умиранията от
Случайно отравяне и въздействие на наркотици и психодислептици (халюциногени),
некласифицирани другаде (Х42).
По отношение на инфекциозните заболявания, нивото на HIV инфекцията при
употребяващите инжекционно наркотици бележи тенденция на задържане - около 3%
от тестуваните. Нивото на Хепатит В инфекция продължава да спада в цялата група на
употребяващи наркотици, особено при лица под 25 г., употребяващи инжекционно
наркотици. Наблюдава се задържане на нивото на инфектирани с вируса на Хепатит С
(67 %) и сифилис (около 6%) за всички интравенозни изследвани в София.

Инфекциозни заболявания, свързани с употребата на наркотици
ХИВ/СПИН, вирусен хепатит, полово предавани болести и туберкулоза
Данни за разпространението на ХИВ/СПИН в България за 2014 година.
Официално регистрираните лица, живеещи с ХИВ/СПИН в страната са 2060, по
данни на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН към
Министерството на здравеопазването. Общо 332 205 души са изследвани за ХИВ през
2014 г. в България. Новооткритите случаи на серопозитивни лица през миналата
година са 213 , което е с 13 души или 6.1 % повече в сравнение с 2013 г.
Новорегистрираните 213 случаи в обща популация за 2014 година са рекордния брой
новоорегистрирани в абсолютни стойности от началото на регистрацията на новите
случаи в България за периода 1986-2014година.
Разпределението по пол на регистрираните с ХИВ лица е мъже 81.2% (173 лица)
към 18.8% (40) жени.
През 2014 г. 32%% от новорегистрираните серопозитивни са млади хора, на
възраст между 20 - 29 години, най голям брой нови случаи има в във възрастовата
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грепа между 30 – 39 години – 41%. Най младият насител на вируса на ХИВ е на 12
години. (Виж Фигура 6-1).
Фигура 6-1
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЛУЧАИТЕ НА ХИВ ПО ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 2014 Г.
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Източник: Национален център по наркомании

Според пътя на предаване на инфекцията, разпределението на новите случаи на
ХИВ за 2014 година са следните: 44.6% са случаи на предаване чрез хетеросексулен
път, 43.7%
- на мъже, които имат сексуални контакти с други мъже, 11.3%
инжекционно употребяващи наркотици и 0.5% предаване от майка на новородено дете.
Данните показват, че намалява процента на лицата, които се инфектират в групата на
инжекционно употребяващите наркотици тоест контаминирани по кръвен пъти и
значително се увеличава делът на лицата контаминирани по сексуален път. Данните
за разпространение по градове са следните: София -95 случаи;г. Пловдив 23;12 случаи
за г. Варна; 9 случаи в гр. Пазарджик и по 8 случаи за град Плевен и Бургас, в
останалите 18 големи града варират между 5 и 1 случаи.
Нивото на HIV инфекцията в България е ниско, но бележи ръст през 2013 и 2014
година в общата популация, в периода 2010 - 2014 година се забелязва трайна
тенденция на повишаване при МСМ, но намалява в групата на лицата, които се
инфектират чрез инжекционна употреба на наркотици.
България е страна с ниско разпространение на ХИВ сред общото население – два
пъти по-малко от средното за Европейския съюз. По данни от доклад на Европейския
център за превенция и контрол на заболяванията за 2013 г. новите случаи на ХИВ
инфекция в Европа представлява 0.9 на 100 000. През 2012 г. честотата на новите
случаи с ХИВ в страните от Европейския съюз е средно 6.3 случая на 100 000
население. За България се е запазила честотата на новите случаи с ХИВ на 2.7 случая
на 100 000.
Според пътя на предаване на инфекцията се очертават две особено уязвими
групи: мъжете, които правят секс с мъже и инжекционно употребяващите наркотици
сред новорегистрираните случаи. Потвърждава се тенденцията за откриване на наймного случаи на лица с положителен ХИВ статус под 25 години в групата на
употребяващи инжекционно наркотици.
В последните пет години нивото на HIV инфекцията при употребяващите
инжекционно наркотици бележи тенденция на задържане - около 3% от тестуваните,
значително се увеличава делът на лицата, носители на вируса на ХИВ сред хомо и
бисексуалната общност (Виж Фигура 6-2).
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Нивото на Хепатит В инфекция продължава да спада в цялата група на
употребяващи наркотици, особено при лица под 25 г., употребяващи инжекционно
наркотици, което вероятно е последица от успешно провеждащата се от 1992 г.
ваксинациона програма на всички новородени в страната.
Нивото на инфектирани с вируса на Хепатит С за всички интравенозни изследвани
в София е 67 %. Може да се отбележи, че има тенденция на задържане в период от
три години на нивото на инфектираност.
Нивото на инфекция на сифилис е 6.6%, след високото ниво на инфектираност
през 2012 година – 11% към обичайното ниво около 5-6% в предишните пет години.
Фигура 6-2
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СЛУЧАЙ ХИВ
В РАЗЛИЧНИ ТРАНСМИСИВНИ ГРУПИ 2010 -2014 Г.

Източник: Национален център по наркомании

Обобщени данни за София през 2014 година:
Броят на лицата, употребяващи наркотични вещества, които са изследвани в
лабораторията на НЦН бележи спад с 20% за 2014 година спрямо 2013 година.
Намалението на изследваните лица е в резултата от намаляване броя на тестуваните
от неправителствените организации с взети кръвни проби на терен (Виж Таблица 6-1).
Таблица 6-1
ИЗСЛЕДВАНИТЕ УПОТРЕБЯВАЩИ ИНЖЕКЦИОННО НАРКОТИЦИ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014 Г. – 31.12.2014 Г. В НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО
НАРКОМАНИИ
ВИД
БРОЙ
ПОЛОЖИТЕЛЕН
ИЗСЛЕДВАНЕ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
РЕЗУЛТАТ
Ат с/у HIV
670
25
3.73 %
Ат с/у HCV
648
439
67.75
%
HbsAg
605
38
6.28 %
Сифилис
633
42
6.63 %
Източник: Национален център по наркомании

През 2014 г. в лабораторията към НЦН за град София са извършени 2556
серологични изследвания на 661 пациенти употребяващи или употребявали
инжекционно наркотици, от които:
а) Пациенти на ДПБЛНА, търсещи лечение и други пациенти консултирани и
тестувани в лабораторията на НЦН – 283, от тях:
• позитивни за ХИВ – 10 лица (3.12%);
• позитивни на антитела срещу хепатит С – лица 104 (55.6%);
• положителни на HBsAg на хепатит Б – 13 лица (4.59%);
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• позитивни на ТРНА за сифилис – лица 16 (6.0%).
б) Клиенти на КАРИТАС – София консултирани и тестувани в лабораторията на
НЦН – 176 употребяващи инжекционно наркотици (УИН), от тях:
• позитивни за ХИВ – 9 лица (5.11 %);
• позитивни на антитела срещу хепатит С – 119 лица (67.61 %);
• положителни на HBsAg на хепатит Б – 13 лица (7.38 %);
• позитивни на ТРНА за сифилис – 13 лица (7.38 %).
в) Фондация „Инициатива за здраве” предостави за тестуване в лабораторията към
НЦН 211 кръвни проби на УИН, от тях:
• позитивни за ХИВ – 13 лица (3.79 %);
• позитивни на антитела срещу хепатит С –116лица (57.14 %);
• положителни на HBsAg на хепатит Б – 12 лица (6.28 %);
• позитивни на ТРНА за сифилис – 13 лица (6.73 %).
Разпространение на инфекциозни заболявания
субституиращи и рехабилитационни програми

сред

пациенти

на

Към края на 2014 г. в страната функционират 30 програми за лечение с агонисти и
агонист-антагонисти с общ капацитет 4 632 лечебни места. Общо заетите места в края
на 2014 г. е 3414, от които 3 277 на лечение с Метадон хидрохлорид, 137 на лечение с
Морфин сулфат пентахидрат (Субститол), няма заети места за лечение с
Бупренорфин хидрохлорид.
Общият брой приети на лечение в програмите за лечение с агонисти и агонистантагонисти за 2014 г. е 1196, с 93 души по-малко в сравнение с приетите през 2013г.
/1289 души/, и с 143 души по-малко в сравнение с приетите през 2012 г. /1339
души/.През последните три години, може да се отбележи спад на приема на пациенти
в програмите за лечение с агонисти и агонист-антагонисти.
В програмите за лечение с агонисти и агонист-антогонисти през 2014 г. на лечение
са 100 пациенти носители на вируса на ХИВ/СПИН, разпределени в 13 програми, 245
пациента носители на вирусен хепатит “В”, пациентите носители на вирусен хепатит
“С” са 2346 души, Сифилис е установен при 24 пациенти разпределени в 8 програми.
Броят на пациентите, които са изследвани през 2014 г. по данни от годишните
отчети е: Изследвани за ХИВ са 662 души, за вирусен хепатит В са 707 души, за
вирусен хепатит С са 2000 души, за сифилис са 465 души и за туберкулоза- 437 души.
И през 2014 г. се запазва относително еднакъв брой на успешните раждания на
пациентки от програмите за лечение с агонисти и агонист-антагонисти.
В страната функционират 11 програми за психо-социална рехабилитация в
следните градове – София и област, Варна, Пловдив, Русе, Добрич и Велико Търново.
Общият брой преминали клиенти/пациенти през изминалата година в
рехабилитационните програми е 472 човека, като от тях 147 са с кръвно-преносими
инфекции (ХИВ - 1, хепатит С – 144.)
По данни от Мониторингова система за търсене на лечение на зависимости в
България, през 2014 г. броят на пациентите, носители на вируса на ХИВ/СПИН е 55 (от
изследваните през последните 12 месеца). 71 са пациентите с положителен резултат
от изследвания за Хепатит В (през последните 12 месеца), а 420 са лицата с
положителен резултат от изследвания за Хепатит С.
Инфекциозни заболявания, свързани с употреба на наркотици – данни от
поведенческо проучване
В периода февруари-март 2014 г., 10 Неправителствени организации, работещи на
територията на градовете Благоевград, Петрич, Сандански, Кюстендил, Русе, Варна,
Добрич, Пазарджик, Пещера, София, Пловдив, Перник и Плевен, Бургас, Нова Загора,
Ловеч, Дупница, проведоха проучване на тема „Изследване на поведенчески
характеристики при инжекционно употребяващи наркотични вещества“. Изследвани
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бяха 1118 инжекционно употребяващи наркотици (ИУН) и 20 употребявящи наркотици
по други начини, потърсили услугите на програми за намаляване на щетите в
съответните градове, като от тях 916 са мъже (80,5%) и 222 – жени (19,5%).
Изследваните лица бяха разделени на четири основни групи: клиенти на СПП,
клиенти, които са въвлечени в друга форма на лечение, клиенти на програмите за
намаляване на щетите от употребата на наркотици, и новооткрити клиенти. 42,5% или
484 ИУН са клиенти на програмите, но не са на лечение; 38,6% (439) са лекуващи се
клиенти на програмите; 1,8% от интервюираните лица са посочили друга форма на
лечение; 16,8% - лица на улицата, които не са клиенти на програмите и не са на
лечение.
Анкетираните лица са на възраст между 14 и 65 години. Най-често срещаната
възраст на ИУН е 30 години – общо 92 лица. По-голяма част от анкетираните (69,2%)
се самоопределят като българи, 26,6% - като роми, 2,3% посочват, че са от турски
произход, 1,9% се определят като „други“.
76,8% от отговорилите посочват, че са се лекували до момента, като от тях 25,8%
имат 1 опит за лечение, 26,5% имат два опита, 16,5% - три, 10,7% заявяват, че са се
лекували 4 пъти до момента. 13,1% от ИУН са се подлагали на лечение между 5 и 8
пъти, 7,4% са отговорили, че имат над осем опита за лечение.
Сред клиентите на програмите най-разпространена е употребата на хероин,
следвана от метадон и други опиати. 61,9% (704) от анкетираните посочват, че са
употребили хероин през последните 4 седмици. От тях 95,6% (673) са употребявали
инжекционно, а 2,8% - инжекционно, пушене и инхалиране, 1,6% са посочили друг
начин на прием. Посочилите употреба на метадон през последните 4 седмици са 745
лица (65,5%), като от тях 37,4% (279) са употребявали инжекционно, 41,1% инжекционно и пиене, 21,5% са посочили, че са приели метадон орално.
5,5% от изследваните лица са употребили инжекционно други опиати през
последните 4 седмици.
315 лица (27,7%) посочват употреба на амфетамини през последните 4 седмици,
като от тях 65,1% (205) са употребили инжекционно, 24,4% - смъркане, 5,4% смъркане, пушене и инхалиране, 1,9% - инжекционно и пиене, 3,2% са посочили друго.
91 лица (8%) са посочили употреба на кокаин през последните 4 седмици, като от тях
50% са употребили инжекционно, 42,2% - смъркане, 3,3% - пушене/инхалиране, 3,3% инжекционно и смъркане, 1,1% посочват смъркане, пушене/инхалиране.
9,8% (111) от интервюираните са употребили канабис през последните 4 седмици,
27,2% (309) посочват употреба на ривотрил.
98,2% от изследваните лица посочват, че са употребявали инжекционно наркотици
през последните 12 месеца. 393 лица ИУН (34,5%) са употребявали инжекционно
наркотици няколко пъти на ден през последните 4 седмици, 24,5% посочват ежедневна
инжекционна употреба, 21,5% - 2-6 пъти седмично, 10,2% - веднъж седмично или порядко, 9,1% от лицата не са употребявали инжекционно през последните 4 седмици.
Най-голям дял от лицата посочват възраст при първа инжекционна употреба 16-20
години (58,7%), като най-често регистрираната първа употреба е на 17 години – 13,8%
(157 лица). По отношение на продължителността на инжекционната употреба 52,2% от
анкетираните посочват, че инжектират наркотици между 5 и 10 години. 13,6% са
посочили десет години, а 29,2% от лицата са с инжекционна употреба от повече от
десет години.
33,3% от анкетираните лица са предоставяли свои използвани игли и спринцовки
през последните четири седмици. Интересно е да се отбележи, че само 26,2% от
инжектиращите, които са на лечение в СПП, са предоставяли употребявани игли и
спринцовки, докато при клиентите и новооткритите те са съответно 38,2% и 36,6%.
Подобна е и картината при ползването на употребявани игли и спринцовки, където
положително са отговорили 20,3% от клиентите на СПП, 33,3% от клиентите на
програмите за снижаване на вредите и 35,6% от новооткритите анкетирани лица.
Относно предоставянето на други пособия за инжектиране, през последните
четири седмици, положително са отговорили 26,2% от клиентите на СПП, 42,8% от
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клиентите и 47,1% от новооткритите инжектиращи лица. Други пособия за инжектиране
са ползвали 20,7% от клиентите в СПП, 40,5% от клиентите и 41,9% от новите клиенти
на програмите за намаляване на щетите.
При последното си инжектиране, 67% от всички анкетирани лица са заявили, че са
ползвали стерилни игла и спринцовка, 5,8% са ползвали чужди, а 21,5% свои, но вече
употребявани игли и спринцовки.
47,9% не са споделили с никого последната си игла и спринцовка, 12,4% са я
споделили с един човек, 14% са я споделили с двама и повече човека. 20,7% са
предпочели отговор „не знам“.
Сексуални практики
През последните 12 месеца, 84% от анкетираните лица са имали сексуален
контакт. 42,8% са били само с един, а 42,4% са имали повече от един партньор. Сред
анкетираните лица се наблюдава тенденция да не ползват кондоми при сексуални
контакти с постоянни партньори - 47,2%, 19,6% употребяват понякога, а само 10,2%
винаги.
29,3% от анкетираните лица не практикуват секс със случайни партньори, 29,3%
винаги ползват презерватив, 25,4% понякога, а само 6,9% предпочитат да не ползват
кондом, като защитно средство.
За платени сексуални услуги само 2,8% заявяват, че никога не ползват кондом,
4,7% ползват понякога, 25% - винаги, а 54% от анкетираните лица не ползват платени
сексуални услуги.
Като цяло, поведението на анкетираните лица, показва, че те са запознати с
рисковете, които съществуват при практикуването на необезопасен секс, но част от тях
са готови да поемат риск.
74,7% от анкетираните лица никога не са предлагали платени сексуални услуги,
16,3% са практикували такива услуги преди повече от една година, 7,9% през
последната година и 6,9% пред последния месец. Процентът на жените, които някога
са предлагали платени сексуални услуги е 34,7%, а 41,4% никога не са правили това.
Като разпределението е 22,1% през последната година и 26,1% през последния месец.
88,4% от анкетираните лица са се изследвали за Хепатит С, като 55% (626) от тях
са изследвани, за последен път през 2013 г. 57,4% знаят, че са заразени с хепатит С,
18,7% не са, а 8,7% не желаят да споделят статуса си. 11,5% не са изследвани никога.
4,1% от анкетираните лица са заразени с ХИВ, 90,1% са се изследвали за ХИВ,
като 55,1% (627) от тях, за последен път са изследвани през 2013 г. 73,9% не са
изследвани, а 7,7% не желаят да споделят статуса си.
По данни от Мониторингова система за търсене на лечение на зависимости в
България, броят на пациентите, заразени със сифилис е 12 (изследвани през
последните 12 месеца), при 18 лица е установена туберкулоза.
През 2014 г. двадесет и четири пациенти на програмите за лечение с агонисти и
агонист-антагонисти са диагностицирани с туберкулоза.
Други здравни взаимовръзки и последици
Нефатални спешни случаи и свръхдози
Спешно състояние е всяко остро или внезапно възникнало състояние на
нарушение на виталните функции на организма, свързано с нарушаване на
морфологичната структура или спиране на функционалните процеси на един или
няколко органа или системи в човешкото тяло, водещо непосредствено до смърт или
трайно и тежко увреждане. Този тип състояния изискват незабавна намеса на
подготвени за целта лица, които да осигурят поддържането на виталните функции на
организма до поставянето на окончателната диагноза от медицински специалист/и и
започването от прилагане на реанимационни мероприятия или на интензивни грижи.
Според Наредба № 45 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт
"Спешна медицина", спешен е всеки пациент, при който е налице нововъзникнало или
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съществуващо болестно състояние, за което, ако незабавно не бъдат предприети
медицински дейности, може да доведе до смърт или до необратими морфологични и
функционални увреждания на жизненоважни органи и системи.
По данни на ЦСМП – София, общият брой на регистрираните нефатални
свръхдози и спешни състояния , свързани с употреба на наркотици е 849
разпределени както следва:
- нефатални спешни състояния от употреба на хероин, кокаин, морфин, метадон –
291;
- нефатални спешни състояния от употреба на амфетамини и марихуана – 23;
- абстинентни синдроми от употреба на хероин, кокаин, морфин, амфетамини,
екстази, марихуана – 348;
- суицидни опити от употреба на хероин и амфетамини – 1;
- нефатални свръхдози от употреба на наркотици – 186.
През 2014 година в Клиника токсикология на УМБАЛСМ „Пирогов” София,
потърсили спешна медицинска помощ с остро отравяне с психоактивни вещества са
185 пациенти (140 мъже и 45 жени). Лекуваните амбулаторно пациенти са 94,
хоспитализираните в стационара на клиниката - 91. От всички пациенти преминали
през този период в приемен токсикологичен кабинет на спешно приемно отделение
2.12% са свързани с употреба на ПАВ.
От общия брой спешни случай от употреба на психоактивни вещества, 34.6% (64)
от случаите са свързани с употреба на марихуана, 20.5% (38) с употреба на
амфетамини, 17.9% (33) – хероин, 13.5% (25) – метадон, 11.9% (22) – кокаин, 1.1% (2) –
екстази и 0,5% (1) са свързани с употреба на LSD.
От 2011 г. насам най-голям е делът на пациентите на МБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД
– София, Клиника по Токсикология, потърсили спешна медицинска помощ във връзка с
употреба на марихуана. Наблюдава се трайна тенденция за намаляване на дела на
потърсилите помощ при остро отравяне с хероин.
БРОЙ НА НЕ-ФАТАЛНИ СПЕШНИ СЛУЧАИ ПО ВИД ВЕЩЕСТВО
В ПЕРИОДА 2010-2014 Г.
Вид
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
вещество
пациенти за
пациенти за
пациенти
пациенти за пациенти
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
за 2014 г.
69
66
47
32
33
Хероин
11
30
25
15
22
Кокаин
23
52
36
37
38
Амфета
мини
39
75
59
64
64
Марихуа
на
3
2
Екстази
9
16
23
26
25
Метадон
Източник: МБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД – София, Клиника по Токсикология

Разпределение по възраст на потърсилите спешна медицинска помощ в Клиника
токсикология на УМБАЛСМ „Пирогов” София:
ВЪЗРАСТОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ НА МБАЛСМ „ПИРОГОВ“ В
ПЕРИОДА 2009-2014 Г. В АБСОЛЮТНИ СТОЙНОСТИ
Възраст
2010
2011
2012
2013
2014
6
24
25
22
24
До 15 г.
12
32
37
31
30
16-18 г.
58
76
43
37
37
19-25 г.
63
89
57
71
70
26-35 г.
13
20
32
16
24
Над 35 г.
152
241
194
177
185
Общо
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Източник: МБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД – София, Клиника по Токсикология

По данни от Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), през
2014 г. обслужените лица в страната от центровете за спешна медицинска помощ и
спешните отделения по повод наркотична зависимост са общо 2378.
При постъпване на пациенти с остро оставяне с психоактивни вещества в Клиника
по Токсикология на УМБАЛСМ „Пирогов” София се прилага детоксичнодепурационно,
антидотно и симптоматично лечение. На пациентите, мотивирани за лечение на
зависимостта се прилага терапевтична схема след отзвучаване/преодоляване на
острата интоксикация.
Терапевтично поведение:
1. Детоксичнодепурационно
2. Противоабстинентно лечение
- Внезапно отнемане на психоактивното вещество
- Прилагане на транквилизатори
- Прилагане на невролептици със седативен и противоабстинентен ефект
- Прилагане на тимостабилизатори
- Прилагане на антидепресанти
3. Хепатопротективно
4. Церебропротективно
5. Витаминолечение
6. Симптоматично лечение: небензодиазепинови сънотворни,
неопиеви
аналгетици за пациенти със зависимост към ПАВ.
7. Рехабилитационно лечение.
През изминалата 2014 г. от 25 пациенти с метадон, при двама интоксикацията е
много тежка, поради късно потърсена медицинска помощ. Протрахираната хипоксия,
поради потискане на дихателната функция резултира в полиорганна увреда. Единият
от пациентите е починал.
В детско токсикологично отделение УМБАЛСМ „Пирогов” София са лекувани две
деца с тежко метадоново отравяне на възраст - 1г.1 м. и 1г. 11 м., които оставени за
кратко време без надзор са изпили метадон, който приема един от родителите.
Психиатрична и соматична коморбидност
По данни от Годишните отчети на програмите за лечение с агонисти и агонистантогонисти, броят на пациентите с двойна диагноза е 1123 (589 от тях са с психични
разстройства, 688 със соматични заболявания), като най-честите съпътстващи
разстройства са: личностови разстройства, тревожни разстройства, депресия и
шизофрения.
По данни от Мониторингова система за търсене на лечение на зависимости в
България, през 2014 г. пациентите със съпътстващи психиатрични заболявания са 45
(3,8% от всички 1 184 пациенти, включени в мониторинга). Най-често срещаните
заболявания са личностови разстройства, смесени разстройства на личността и
шизофрения. Данните за 2014 г. показват че 122 пациенти са със съпътстващи телесни
заболявания (10,3% от всички пациенти, включени в мониторинга). Най-често срещани
са хроничен вирусен хепатит, епилепсия и астма.
77 пациента на програмите за психосоциална рехабилитация са с коморбидни
състояния – психиатрични разстройства, общо 221 са с усложнен медицински статус.
При някои от лекувани в стационара на МБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД – София,
Клиника по Токсикология пациенти с хероинова зависимост (отравяне) се наблюдават
повишена суицидна нагласа и депресивност. А при амфетаминова зависимост
(отравяне) преобладават агресивно поведение, личностово разстройство, тревожност
и в редки случаи отключване на шизоафективни прояви.
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Смъртност свързана с употреба на наркотици и смъртност сред
употребяващите наркотици
Смъртност, свързана с наркотици
Статистика на умиранията по причини за смъртта
Брой на фаталните свръхдози, брой смъртни случаи, разбивка по
възраст, пол.
По данни на Национален статистически институт (НСИ), общият брой на умрелите
от причини, свързани с употребата на наркотични вещества през 2014 г. е 15 или 0.21
на 100 000 души от населението.
Значителна е разликата в умиранията по пол. През 2014 г. починалите мъже
вследствие на употреба на наркотици са 14 или 93.3% от всички умирания от тези
причини. Коефициентите на смъртност по пол са съответно 0.40 на 100 000 мъже и
0.03 на 100 000 жени.
Фигура 4
УМРЕЛИ ПО ПРИЧИНИ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2005-2014 Г. ПО ПОЛ
8

8

18

5

7

33

34

7

3

1

7

32

44

2006

2007

2008

жени
23

56

18

14

мъже

22

22

2005

7

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Източник: Национален статистически институт

Най-голям е броят на умиранията, свързани с употребата на наркотици във
възрастовата група 30-34 години - 7 души. Преобладаващата част от всички починали
(93.3%) са в младите възрасти - от 20 до 39 години.
Средната възраст на умрелите от причини, свързани с употребата на наркотици
през 2014 г. е 27.7 г. и намалява спрямо 2013 година с 14.5%. По-висока е тя за мъжете
– 33.7 години. Анализирайки данните обаче трябва да се има предвид малкия брой
случаи, особено по отношение на починалите жени.
Медианната възраст на починалите през 2014 г. е 31 години т.е. половината от
починалите лица от причини, свързани с употребата на наркотици, са на възраст до 31
години. Медианната възраст за мъжете е 32 години. В зависимост от мястото на
смъртта умиранията по причини, свързани с употребата на наркотици през 2014 г. се
разпределят както следва:
• у дома – 46.7%
• в здравно заведение – 6.6%
• другаде – 46.7%.
Фигура 5
СТРУКТУРА НА УМИРАНИЯТА ПО ПРИЧИНИ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБА НА
НАРКОТИЦИ (2014 Г.)
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26.7%
X42
X62
6.6%

66.7%

Y12

Източник: Национален статистически институт
По данни на Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – София, броят на
регистрираните смъртни случаи от употреба на наркотици е 1445.
По данни от Годишните отчети на програмите за лечение с агонисти и агонистантагонисти са регистрирани 36 смъртни случая на пациенти. Според посочените
причини най-голям е броят на починалите поради здравословни усложнения (31). В
отчетите не са отразени пациенти починали от свръхдоза, 5 души са починали поради
инцидент от друг характер. През 2013 г. смъртни случаи е имало в 15 от програмите (
общият им брой е 31 души). През 2012 г. смъртни случаи е имало в 10 от програмите
(общият им брой е 21 души). През последните три години се отбелязва значително
увеличение на броя на смъртните случаи на пациенти в програмите (през 2014 г.
техният брой е с 14 % повече в сравнение с данните от 2013 г.и с 42 % повече в
сравнение с данните от 2012 г.). Смъртните случаи през 2014 г. са със 5 повече в
сравнение с данните от 2013 г. (31 души). Запазва се тенденцията започнала през
2011 за увеличение на смъртните случаи в програмите.Техния брой е с 48 % повече в
сравнение с данните от 2011 г.
През 2014 г. в Клиника по Токсикология на УМБАЛСМ „Пирогов” София, не са
регистрирани смъртни случаи сред постъпили пациенти със свръхдоза хероин,
независимо от тежестта на клиничното състояние (вкл. без дишане). Това се дължи на
реанимационното и адекватно антидотно лечение – болус дози налоксон. Част от
пациентите напускат болницата самоволно след ресусцитиране на жизненоважните
функции (категоричен отказ от лечение).
По данни на Главна Дирекция „Криминална полиция“, Министерство на
вътрешните работи, през 2014 г.32 лица са починали от предозиране.
Център по съдебна медицина и деонтология (ЦСМД) към „Александровска
болница“ – София, описва смъртни случаи като ги класифицирани по пол, възраст,
вид и количество на откритите вещества; органи, където са били открити; дата на
смъртта, причина и място на смъртта.
През 2014 г. въз основа на данни от аутопсии са установени 35 смъртни случая,
следствие от отравяне с наркотични вещества за региона на София-град и Софияобласт. От тях 16 случая са пряко свързани с употреба на наркотици (Виж Таблица 4).
По-голямата част от починалите са мъже – 30 лица. Средната възраст на починалите е
32,2 г., като най-младият е на възраст 20 г., а най-възрастният е на 53 години.
Таблица 4
СМЪРТНИ СЛУЧАИ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ (2013 – 2014 г.)
Смъртни случаи, директно свързани с употреба на наркотици:
Причина
2013
201
г.
4 г.
5
5
Остро отравяне с хероин
9
6
Остро отравяне с наркотични вещества (комбинирано)
4
6
Остро комбинирано отравяне с наркотични вещества и
алкохол
45

Липсва подробна разбивка по вещества
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Смъртни случаи, индиректно свързани с употреба на наркотични
вещества
Причина
Бро
й
3
Инциденти (самоубийства, нещастни случаи) след употреба
на наркотици
9
Болестна причина за смърт, в резултат от употреба на
наркотици
11
Механична асфиксия, следствие на аспирация (вдишване) на
повърнати материи след прием на наркотици
1
Самоубийство чрез прием на други лекарствени средства

4
10
1
3

Източник: Център по съдебна медицина и деонтология - София към УМБАЛ „Александровска

Токсикология на фаталните свръхдози
От 2013 г., първата година на прилагане на дефиницията на EMCDDA в
комбинация с Т-кодовете и при използване на 4-значния код съгласно МКБ-10 на
причините за смърт, в структурата на умиранията по причини настъпиха промени. И
през 2014 г. се запазва тенденцията с най-голям дял да са умиранията от Случайно
отравяне и въздействие на наркотици и психодислептици [халюциногени],
некласифицирани другаде (Х42) , като през 2014 г. на тези причини се дължат 66.7%
от умиранията вследствие на употребата на наркотици. Отравяне и въздействие на
наркотици и психодислептици (халюциногени), некласифицирани другаде, с
неопределени намерения (Y12)2 са причина за смърт в 26.7% от случаите на
умирания, а Умишлено самоотравяне и въздействие на наркотици и психодислептици
[халюциногени], некласифицирани другаде (Х62) – в 6.6% от случаите.
През 2014 г. няма нито един смъртен случай от причини, класифицирани в клас V
на МКБ-10 “Психични и поведенчески разстройства“, Умишлено самоотравяне и
въздействие на антиконвулсивни, седативни, сънотворни, антипаркинсонови и
психотропни средства, некласифицирани другаде (Х61) и Случайно отравяне и
въздействие на антиконвулсивни, седативни, сънотворни, антипаркинсонови и
психотропни средства,
некласифицирани другаде (Х41). Причината за това е
променената национална дефиниция и въвеждането на международно съпоставимата
дефиниция на EMCDDA, селекция В.
Статистика на умиранията по причини за смъртта
Статистическата дейност в областта на здравеопазването се регламентира от
разпоредбите на Закона за статистиката, Закона за здравето, Националната
статистическа програма и Наредба № 1 от 27.02.2013 г. за предоставяне на медикостатистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните
заведения на Министъра на здравеопазването.
Законовата регламентация на Общността по отношение на статистиката на
здравеопазването се съдържа в Регламент 1338/2008 на Европейския парламент и на
Съвета относно статистиката на Общността за общественото здраве и здравето и
безопасността на работното място, приет на 16 декември 2008 г. и публикуван в
Официалния вестник на ЕС на 31.12.2008 година.
Задълженията на страните-членки в областта на статистика на умиранията по
причини са регламентирани от Регламент (ЕС) № 328/2011 на Комисията от 5 април
2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 по отношение на статистическите
данни за причините за смъртни случаи.
С Наредба за изменение и допълнение на Наредба 42 от 2004 г. за въвеждане на
Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани
със здравето – Х ревизия на Министъра на здравеопазването, от 01.01.2013 г. се
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утвърждава кодирането на болестите и проблемите, свързани със здравето в
съответната документация при използване на пълния списък на четиризначните
рубрики по МКБ-Х ревизия.
От началото на 2013 г. НСИ, съвместно с дирекциите „Медицински дейности” в РЗИ
стартира събирането, обработването и разпространението на информацията за
умиранията по причини при използването на четиризначните рубрики по МКБ-Х
ревизия.
Съставяне на Съобщение за смърт
Източник на информация за статистическите данни за умиранията по причини е
медицинското съобщение за смърт. Формата и съдържанието на съобщението за
смърт са определени с Наредба № 42 от 8 декември 2004 г. на Министъра на
здравеопазването, като частта му за причините на смъртта и друга медицинска
информация е стандартизирана в съответствие с препоръките на Световната здравна
организация (СЗО).
Медицинското лице констатирало смъртта съставя съобщението, като попълва
частта му “медицинско свидетелство за смърт”. В медицинското свидетелство лекарят,
вписва непосредствената причина за смъртта, предхождащите и придружаващите
състояния или болести и основната (началната) причина за смъртта. От прецизното и
точно вписване на причините за смъртта в много голяма степен зависи качеството и
достоверността на информацията за смъртността по причини.
Кодиране на причината за смъртта
Кодирането на причините за смъртта се извършва в съответствие с
Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани
със здравето, 10-та ревизия.
Когато в съобщението за смърт е посочена само една причина, то кодирането е
относително лесно и безпроблемно. В повечето случаи обаче за смъртта допринасят
две или повече болестни състояния. В съответствие с изискванията на Световната
здравна организация и указанията за съставяне на статистически таблици за
умиранията по причини се кодира така наречената първоначална причина за смъртта.
Тя се дефинира като “болестта или травмата, която слага началото на веригата от
болестни събития, довели пряко до смъртта, или обстоятелствата на злополуката или
насилието, които са предизвикали смъртоносната травма”. Приема се, че лекарят,
попълващ медицинското съобщение за смърт, е поставен в по-благоприятно
положение от всеки друг, за да реши кое заболяване или болестно състояние е
предизвикало непосредствено смъртта и да посочи кои предшестващи състояния, ако
е имало такива, са довели до това заболяване или до това състояние.
Министерство на здравеопазването издава указания за кодиране на причините за
смърт в съответствие с МКБ-10 на Световната здравна организация. Кодирането на
причините за смърт се извършва от лекари, работещи в Регионалните здравни
инспекции и съответно обучени за прилагане изискванията на МКБ-10.
Статистическа обработка
Информацията за всички демографски събития, регистрирани през референтната
година, се получава в НСИ изчерпателно от ЕСГРАОН във вид на компютърни
файлове (административен източник е ГД „ГРАО“ към МРРБ). Данните се съхраняват и
обработват в Информационна система „Демография“, поддържана в НСИ.
Източник на информация за статистическите данни за причината за смъртта е
писмения документ съобщение за смърт. Копие на документа се предава в РЗИ за
кодиране.
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След кодиране на причината за смърт от специално обучени лекари, документите
се предават в ТСБ за въвеждане на информацията в ИС Демография и допълване на
статистическата информация за причината за смъртта.
Статистическите данни за умиранията по причини се валидират от Евростат
съгласно Регламент (ЕС) 328/2011, при спазване изискванията на МКБ-Х ревизия.
Дефиниция
В съответствие с изискванията на EMCDDA (The DRD-Standard, version 3.2)
прилага се дефиницията Селекция В, при използване на комбинация с Т-кодовете по
МКБ – X.
В България се прилага МКБ-10, първоначална версия, без последващите
актуализации. Съгласно препоръките на EMCDDA от дефиницията са изключени
кодовете Х44, Х64 и Y14.46
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Източник: Национален статистически институт
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7. Отговори на здравните взаимовръзки и последици

Въведение
През 2014 г. програмите за намаляване на щетите от употреба на наркотици са
достигнали до 42,2% от инжекционно употребяващите наркотици в страната. За
поредна година се отчита спад на достигнатите нови клиенти на програмите, спад се
наблюдава и при раздадените пособия за безопасно инжектиране и здравнообразователните материали. Отчита се понижаване на броя на узналите резултатите
си от изследванията за кръвно и сексуално преносими инфекции и съответно получили
след-тестово консултиране. За втора поредна година всички програми за намаляване
на щетите регистрират трудна достъпност до употребяващи от български етнос.
Политика по отношение на наркотиците и основни цели на дейностите за
намаляване на щетите.
Дейността на програмите за намаляване на вредите от употребата на наркотични
вещества се регламентира от Закон за контрол на наркотичните вещества и
прекурсорите и от Наредба № 7 от 7.09.2011г.за условията и реда за осъществяване
на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества на
Министерство на здравеопазването. Съгласно Наредба № 7/2011г., Националният
център по наркомании издава съгласия за осъществяване на дейност от програмите,
дава методически указания, извършва мониторинг и ежегоден анализ на тенденциите
и проблемите в областта.
На 16.07.2014 г., Министерски съвет прие Национална стратегия за борба с
наркотиците (2014-2018 г.) и План за действие към нея.
Стратегията включва две стратегически области на действие – намаляване на
търсенето и намаляване на предлагането на незаконните наркотични вещества.
Основните цели са свързани с подобряване на общественото здраве, здравето и
социалното функциониране на отделния човек, повишаване степента на защитеност и
сигурност на обществото към разпространението на наркотици, както и осигуряване на
надеждни и ефикасни методи за намаляване на търсенето на наркотични вещества и
прекурсори.
В резултат от приемането на стратегията и плана към нея се очаква да се постигне
ограничаване въвличането на нови хора в употребата и злоупотребата с наркотични
вещества и осигуряване на лесен достъп до услуги за намаляване на здравните и
социални вреди за индивида и обществото.
Националната стратегия за борба с наркотиците се основава на върховенството на
закона и на принципите на международното право, утвърдени с конвенциите на ООН в
тази област , които определят международната правна рамка за борба срещу
забранени наркотични вещества, както и на Всеобщата декларация за правата на
човека.
Стратегията зачита основните принципи на законодателството на Европейския
съюз (ЕС) и основните европейски ценности - уважение на човешкото достойнство,
свобода, демокрация, равенство, солидарност, принципите на правовата държава и
правата на човека.
Планът за действие е разработен в изпълнение на Националната стратегия за
борба с наркотиците. Той е основен организационно-управленски инструмент за
реализация на стратегията и представлява неразделна част от нея. Планът за
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действие е разработен в съответствие с действащия План за действие на
Европейската стратегия за борба с наркотиците 2013-2016 г.

Организиране на услугите за намаляване на щетите
На територията на страната функционират дванадесет програми за намаляване на
щетите от употребата на наркотични вещества, които са разкрити към
неправителствени организации, като десет от тях се финансират от Програма
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ на Министерство на здравеопазването и
Глобален фонд за борба с СПИН, туберкулоза и малария.
В страната работят десет нископрагови центъра за инжекционно употребяващи
наркотици, в които се предлагат здравни, социални и психологически услуги, както и
раздаване на стерилни комплекти за инжектиране и информационни материали.
Мобилни медицински кабинети се поддържат от 4 неправителствени организации.
Съгласно чл. 2, ал.2 от Наредба 7/ 2011 г., програмите за намаляване на щетите от
употребата на наркотични вещества изпълняват една или няколко от следните
дейности:
 Превенция на рисково поведение, включваща работа на терен, работа в
нископрагови центрове, раздаване на информационни материали и провеждане на
обучения и развитие на услуги и нископрагови служби за подкрепа на групи в особено
тежко социално и/или здравословно състояние;
 Превенция на свързаните с употребата на наркотични вещества инфекциозни
заболявания, включваща следните дейности:
а) обмен на игли, спринцовки и други принадлежности при инжекционно
употребяващи наркотични вещества;
б) консултиране и изследване за ХИВ, хепатит B и С, сексуално предавани
инфекции и туберкулоза;
в) раздаване на презервативи;
д) насочване към лечение на кръвнопреносими инфекциозни заболявания,
причинени вследствие употребата на наркотични вещества и сексуално предавани
инфекции; водене на случаи;
е) насочване към лечение на зависимостта към наркотични вещества;
3. Предоставяне на информация и обучение по превенция на смъртността,
свързана с употребата на наркотици.

Видове услуги и покритие
Предоставяни услуги в България през 2014 година.
1. Работа на терен (аутрич):
1.1. Независим аутрич (без контакт с институции):
Независимият аутрич обхваща по-голямата част от дейността на програмите.
Екипите работят на терени в градовете: Благоевград, Сандански, Бургас, Нова Загора,
Ямбол, Варна, Добрич, Балчик, Каварна, Силистра, Кюстендил, Дупница, Пазарджик,
Пещера, Брацигово, с. Звъничево, Септември, Перник, Плевен, Долна Митрополия,
Тетевен, Левски, Червен Бряг, Ловеч, Левски, Свищов, Пловдив,Русе и София.
Основните услуги предоставяни при независимия аутрич са:
 обмен и раздаване на стерилни принадлежности за инжектиране (игли,
спринцовки, дезинфекционни кърпички, капачки, филтри, турникети, дестилирана
вода);
 раздаване на здравно-образователни материали, презервативи, лубриканти;
 извършване на консултации по здравни и социални проблеми, както и
насочване към специализирани услуги (най-често по проблеми, свързани с лечение на
ХИВ/ СПИН и сексуално предавани инфекции);
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 изследване за кръвопреносими инфекции;
 консултиране за безопасно инжектиране и намаляване на рисковете от
сексуално предавани инфекции;
Две организации оказват първична медицинска помощ, свързана с третиране на
местата за инжектиране, обработка на абцеси – „Каритас-София“ и БЧК-Кюстендил.
„Каритас“-София продължава да е единствената организация в България, която
предоставя лекарства и превързочни материали.
1.2. Домашен аутрич:
Домашен аутрич се реализира от пет организации на територията на по-малки
населени места (Петрич, Дупница, с. Ветрен дол, Септември, Звъничево, Пещера,
Долна Митрополия, Русе), тъй като при тези инжекционно употребяващи е важно да
бъде запазена анонимността им. Свързан е с посещения в частни домове, където
употребяващите се събират за упражняване на инжекционни практики. Дейността се
осъществява предимно чрез ключови сътрудници и поради това основно е свързана с
раздаване на стерилни комплекти за инжектиране и здравно-образователни
материали. Останалите организации съобщават, че извършват и консултиране и
насочване на клиентите.
1.3. Аутрич в институции:
Този вид дейност се осъществява от четири от организациите в градовете: Бургас,
с. Бобов дол, с. Самораново (Кюстендилска област), Пазарджик, София. Тук основните
дейности са свързани с клиенти, намиращи се в Места за лишаване от свобода и е
насочена към предоставяне на здравно-образователни материали, обучения по
превенция на свръхдоза и намаляване на рисковото поведение, консултиране,
тестване за кръвнопреносими инфекции, изследване за туберкулоза.
1.4. Референтен аутрич (аутрич в общността):
Този вид дейност се извършва от девет организации в градовете: Благоевград,
Бургас, Варна, Кюстендил, Пазарджик, Пещера, Звъничево, Ветрен дол, Септември,
Брацигово, Перник, Плевен, Долна Митрополия, Троян, Габрово, Русе и София. С
референтен аутрич са ангажирани предимно ключови сътрудници и дългогодишни
клиенти с изявени лидерски качества. Този вид дейност цели промяна в поведението и
нормите на общността на инжекционно употребяващите. Основно е свързана с
раздаване на стерилни комплекти за инжектиране, здравно-образователни материали,
консултации и насочване към съответните служби и услуги. Като цяло това
представлява от 5% до 7% от дейността на програмите.
Покритие и достъп до услугите за намаляване на щетите
Раздаване на чисти игли, спринцовки и принадлежности за инжектиране: тази
услуга се предлага от единадесет програми, като целевата група на една от тях е жени
и мъже, предлагащи сексуални услуги срещу заплащане. Консумативите се раздават
на инжекционно употребяващи наркотици (хероин, метадон, амфетамини,
метамфетамини), техни близки и партньори, както и на общности в риск.
Раздаване на презервативи: тази услуга се предлага от единадесет програми.
Консумативите се раздават на инжекционно употребяващи наркотици (хероин,
метадон, амфетамини), техни близки и партньори, както и на общности в риск.
Раздаване на лубриканти: тази услуга се предлага от осем програми.
Консумативите се раздават на инжекционно употребяващи наркотици (хероин,
метадон, амфетамини, ривотрил) и проституиращи, на техни близки и партньори,
както и на общности в риск.
Раздаване на здравно-образователни материали: тази услуга се предлага от
всичките дванадесет програми. Основното съдържание на материалите е: видове
наркотици, видове кръвопреносими инфекции, превенция на свръхдоза, безопасно
инжектиране. Услугата се предлага на инжекционно употребяващи наркотици (хероин,
метадон, амфетамини, метамфетамини, марихуана), техни роднини и партньори и на
общности в риск.
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Консултации за семейно планиране и бременност: тези услуги се предоставят от
пет организации в градовете: Кюстендил, Пазарджик, Русе и София („Каритас“).
Консултациите са насочени предимно към инжекционно употребяващи жени, жени с
ХИВ/СПИН, бременни или майки на деца на възраст под 18 месеца. Услугата се
предлага на роднини и партньори на ИУН и на общности в риск (хероин, амфетамини,
марихуана, метадон, алкохол, ривотрил).
Консултации и информация за намаляване на рисковото поведение: тези услуги се
предоставят от всички организации на клиенти, употребяващи инжекционно наркотици,
техни роднини и партньори, както и на общности в риск. Консултациите са предимно по
отношение на безопасно инжектиране и безопасно сексуално поведение.
Консултации и информация за видовете социални услуги: тези услуги се
предоставят от десет организации на клиенти, употребяващи инжекционно наркотици,
техни роднини и партньори, както и на общности в риск на територията на градовете:
Благоевград, Варна, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе и София.
Консултации и информация за законодателството, свързано с употреба и
разпространение на наркотици: тези услуги се предоставят от девет организации на
клиенти, употребяващи инжекционно наркотици, техни роднини и партньори, както и на
общности в риск на територията на градовете: Благоевград, Кюстендил, Пазарджик,
Перник, Пловдив, Русе и София.
Консултации и информация за законодателството и предоставяне на услуги в
областта на лечение на зависимост: тези услуги се предоставят от десет организации
на клиенти, употребяващи инжекционно наркотици, техни роднини и партньори, както и
на общности в риск на територията на градовете: Благоевград, Бургас, Кюстендил,
Пазарджик и Перник, Пловдив, Русе и София.
Водене на случай: тези услуги се предоставят от десет организации. Прави
впечатление, че услугата се предлага предимно при ко-инфекции и наличие на
сериозни здравословни проблеми. Много от организациите отбелязват, че на практика
много по-голям брой клиенти имат нужда от предоставяне на този вид услуга, но
техните потребности не се припокриват с критериите, поставени от Програма
„Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН“ на Министерство на здравеопазването (МЗ) за
водене на случай. При спазване на заданените от МЗ критерии, през годината са
водени случаи на 235 лица, което е крайно недостатъчно, имайки предвид броя на
инжекционно употребяващите на територията на страната (около 21 100).
Доброволно
консултиране
и
изследване
за
кръвнопреносими
и
сексуалнопреносими инфекции: тези услуги се предоставят от всички организации на
клиенти, употребяващи инжекционно наркотици, техни роднини и партньори, както и на
общности в риск.
Информация и консултации за безопасно инжектиране, безопасно сексуално
поведение и други здравни и социални теми: тези услуги се предоставят от всички
организации на клиенти, употребяващи инжекционно наркотици, техни роднини и
партньори, както и на общности в риск.
Консултации и обучение за намаляване на риска от предозиране, както и обучение
за оказване на първа помощ при спешни състояния: въпреки, че през 2014 г. НЦН не е
финансирал чрез Националната стратегия за борба с наркотиците този вид дейност,
всички организации са извършвали консултации и обучение за намаляване на риска
от предозиране през отчетната година. Обучение за оказване на първа помощ при
спешни състояния са правили седем от организациите. Тъй като други дейности за
намаляване на смъртните случаи не се предоставят на клиентите, е необходимо тази
дейност да бъде активно подкрепена и съответно финансирана.
Насочване за лечение на кръвопреносими, сексуално преносими инфекции и
зависимост: тези услуги се предоставят от всички организации на клиенти,
употребяващи инжекционно наркотици, техни роднини и партньори, както и на
общности в риск.
Услуги, предоставяни в Мобилен медицински кабинет (МКК): тези услуги се
предоставят от пет организации на клиенти, употребяващи инжекционно наркотици,
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техни роднини и партньори, както и на общности в риск на територията на градовете:
Бургас, Пловдив и София. Услугите са насочени към инжекционно употребяващи
наркотици, техни роднини и близки за получаване на стерилни комплекти за
инжектиране, презервативи и лубриканти, обмяна на игли и спринцовки, раздаване на
здравно-образователни материали, изследване за кръвопреносими и сексуално
преносими инфекции, консултации за превенция на свръхдоза, насочване към лечение
на инфекциозни заболявания и зависимост, обработка на рани и абцеси.
Каритас – София предлага и предоставяне на лекарства от първа необходимост.
Като част от дейностите на МКК са и провежданите кампанийни скрининги сред
общото население по отношение на изследване за ХИВ /СПИН.
Използвани инструменти за оценка на клиента: девет от организациите използват
Cristo Inventory за оценка на риска и степента на злоупотреба с наркотици на клиента.
Инструментът се използва предимно при предоставяне на услугата „водене на случай“,
тъй като показва нивото на социално функциониране на клиента и съответно
необходимостта от насочване към определени социални и здравни служби.
Две от организациите посочват, че използват мотивационно интервюиране в
работата си.
Услуги в нископрагов център: Нископрагови центрове поддържат 11 организаци в
градовете: Благоевград, Бургас, Варна, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Плевен,
Пловдив, Русе и София (Инициатива за здраве и Здраве и социално развитие).
Услугите са насочени към инжекционно употребяващи наркотици, техни роднини и
партньори и към жени и мъже, предоставящи сексуални услуги срещу заплащане,
употребяващи наркотици. Основно се организират групови занимания, разговори на
здравна и социална тема, раздават се стерилни комплекти за инжектиране,
презервативи и лубриканти, обмяна на игли и спринцовки, раздаване на здравнообразователни материали, консултиране за кръвопреносими и сексуално преносими
инфекции, консултации за превенция на свръхдоза, насочване към лечение на
инфекциозни заболявания и зависимост.
Разработване и разпространение на информационни материали: всички
организации разпространяват здравно-образователни материали.
През 2014 година са раздадени 417 677 комплекти за безопасно инжектиране, 185
823 презерватива, 8 874 лекарствени средства и 15 444 здравно-образователни
материали. Събрани и унищожени са 3 000 броя и 147 кг. игли и спринцовки.
Фигура 8
РАЗДАДЕНИ СТЕРИЛНИ КОМПЛЕКТИ (СПРИНЦОВКА С 2 ИГЛИ)
В ПЕРИОДА 2005-2014 Г.
668603
507749

643377
676898

456 029

331537
419407

431568

417 677

345776

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Източник: Национален център по наркомании

2 700 клиенти са насочени към служби и организации за изследване на кръво и
сексуално преносими инфекции и за лечение на зависимост. Извършени са 394
медицински манипулации.
Програмите за намаляване на щетите достигат регулярно с услуги до 42,2% от
инжекционно употребяващите наркотици. Съгласно Техническото ръководство на СЗО,
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UNODC, UNAIDS за държавите по отношение на универсалния достъп до превенция
на ХИВ, лечение и грижи за инжекционно употребяващи наркотици, средното ниво на
достигане до ИУН е определено от 20% до 60% покриване на представителите на
целевата група. През 2013 г. този процент е 36,9%
Покриваемостта на групата с услуги за предоставяне на стерилни комплекти за
инжектиране за 2014 г. е 19,8%, което е спад в сравнение с 2013 г. (20,4%).
Предоставени са презервативи на 8,8 % от целевата група, като през 2013 г. този
процент е 6,7%.
При 24,4% от контактите, клиентите са получили здравно-образователни
материали, което е спад в сравнение с 2013 г., когато процентът е 26,6%.
За втора поредна година всички програми регистрират трудна достъпност до
употребяващи от български етнос. Общият здравен и социален статус на клиентите
продължава да е нисък (бездомни, безработни, без лични документи, с множество
инфекции и съпътстващи заболявания). Криминалността остава висока, увеличава се
проституцията и сред двата пола.
От 2011 г. се наблюдава спад при броя на новите клиенти, достигнати от
програмите за намаляване на щетите (виж Приложение 9). В разглеждания период
всички организации отчитат застаряване на групата на ИУН, понижаване на социалноикономическия статус и маргинализация на употребяващите.
През 2014 г. програмите за намаляване на щетите от употреба на наркотици са
осъществили 63 170 директни контакта с клиенти, с около 8000 по-малко от 2013 г.
(72 028). Програмите са извършвали дейност на 171 терена в 36 населени места, като
най-голям брой контакти са осъществили организациите, работещи на територията на
общините: Варна (14 707), Бургас (8 795) и Пловдив (8 721). На територията на гр.
София, контактите са 7 878. Забелязва се спад в броя контакти на територията на
големите градове: София, Варна, Бургас и Пловдив. Възможна причина е посоченото
от организациите активно навлизане на амфетамини и метамфетамини на пазара на
наркотици, които се употребяват от клиенти с различен профил: хора с добър
социално-икономически статус, с високо образование и невъзприемащи употребата на
наркотични вещества за рисков за здравето фактор. Това поставя въпроса за
необходимостта от провеждане на обучение за организациите, работещи в областта
на намаляване на щетите, за работа на терен с клиенти, употребяващи стимуланти.
Въпреки, отчетеното разширение на териториалният обхват на програмите, и през
2014 г. остава проблемът с недостатъчната покриваемост с услуги на територията на
страната: административно-териториалното разделение на България включва 26
области с 264 общини и от направения анализ става ясно, че програмите за
намаляване на вредите не покриват териториално дори всички области в страната. В
области като Видин, Монтана, Враца, Стара Загора, Сливен, Хасково, Велико Търново
няма предоставяне на подобен вид услуги. Както и през 2012 година, така и през 2013
г. програмите функционират с пълен капацитет в 10 града като капацитетът на
организациите, особено за големите градове като София и Пловдив е недостатъчен.
Въпреки това, през 2014 г. с услуги по намаляване на вредите са обхванати градовете
Ловеч, Троян, Тетевен и Габрово.
Достигнати са 8 907 клиенти, с около 1000 повече от 2013 г. (7 779). Въпреки поголемия брой клиенти, през изминалата година се наблюдава значителен спад спрямо
2013 г. при достигнатите нови клиенти на програмите за намаляване на щетите
(898) - с около 500 по-малко от 2013 г.(1 430). Намаляващият брой на достигнатите
нови клиенти би могъл да се дължи на отчетените от всички организации застаряване
на групата на ИУН, понижаване на социално-икономическия статус и маргинализация
на употребяващите.
Фигура 9
ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ, ДОСТИГНАТИ В ПРОГРАМИТЕ
ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЩЕТИТЕ В ПЕРИОДА 2010-2014 Г.
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Източник: Годишни отчети на програмите за намаляване на щетите от употреба на наркотици‘2014г.

Повишаването на броя на индивидуалните клиенти през 2014 г. се дължи, както на
увеличения териториален обхват, така и на активната работа на ключовите
сътрудници на организациите. Прави впечатление, че през 2014 г., най-голям брой
клиенти са достигнати чрез ключови сътрудници – 2 716, което повдига въпроса за
необходимостта от провеждане на специализирано обучение/специализирана
задължителна обучителна програма за тази група.
По-голямата част от клиентите са достигнати на терен и чрез Мобилните
медицински кабинети, 570 са преминали през Нископлаговите центрове, а 69 клиента
са достигнати в институции, най-често това са Места за лишаване от свобода. Над
6000 от клиентите са на възраст над 25 години, от мъжки пол.
През 2014 г. има повишаване на броя на консултациите за намаляване на
рисковото поведение, за видовете социални услуги, семейно планиране и бременност,
както и за законодателството по отношение на употреба и разпространение на
наркотици и лечение на зависимост. Извършени са 7 831 индивидуални консултации,
481 групови консултации, 19 консултации на двойки и 46 консултации на близки и
партньори на инжекционно употребяващите наркотици. Услугата „водене на случай“ е
предоставена на 235 лица и във връзка с това са направени 1 978 срещи.
През 2014 г. е намалял броят на клиентите, достигнати в институции, предимно
Места за лишаване от свобода. Остава открита необходимостта за създаване на
постпенетециарни услуги за ИУН, включващи активна работа, със службите на
Министерство на правосъдието и териториалните дирекции на Агенция за социално
подпомагане по проблемите на ресоциализация и реинтеграция на лицата.
Превенция на инфекциозни заболявания, свързани с употреба на наркотици
Програмите отчитат понижаване на броя на узналите резултатите си от
изследванията за кръвно и сексуално преносими инфекции и съответно получили
след-тестово консултиране. 3 5571 клиенти са консултирани и изследвани за ХИВ, като
2 597 от тях са узнали резултата и са получили след тестово консултиране. 1 711
клиенти са консултирани и изследвани за Хепатит Б, като 684 от тях са узнали
резултата и са получили след тестово консултиране. 1 732 са изследваните и
консултирани клиенти за Хепатит С и 896 от тях са узнали резултата и са получили
след тестово консултиране. За Сифилис са изследвани 1 300 клиенти, от които 802 са
узнали резултата и са получили след тестово консултиране.
Всички програми посочват още проблеми, наложили се от 2012 г. и продължаващи
през 2014 г. в групата на инжекционно употребяващите, а именно:
а) застаряване на групата;

95

б) събиране на малки групи употребяващи от български етнос в частни жилища с
цел упражняване на инжекционни практики;
в) комбинирана инжекционна употреба на няколко вещества, както и полиупотреба
на амфетамини, метамфетамини, метдон и перорална употреба на ривотрил и
алкохол;
д) употреба на инхаланти сред групата от ромски етнос.
Предвид гореизброеното, трябва да се обърне внимание на развиване на програми
за намаляване на щетите за клиенти, употребяващи стимуланти и клиенти, които
пушат и инхалират наркотични вещества.
Необходимо е активно да се работи по посока на създаване на центрове за
интегрирани здравно-социални услуги за лица, употребяващи наркотични вещества, за
подпомагане на семейства и лица с физически увреждания и медико-социални
проблеми, възникнали в следствие употребата на наркотични вещества.
Видно е, че е необходимо финансиране на екипите за продължаване на работата
им по консултиране и обучение за оказване на помощ при спешни състояния, както и
за други дейности за намаляване на смъртните случаи. Необходимо е и по-широко
застъпване на дейностите, свързани с консултиране и мотивиране за промяна на
рисковото поведение с акцент върху работата в ромска общност.
Изводи и тенденции сред групата на употребяващите за 2014 г. по населени
места:
 Благоевград: преобладаващо клиентите на организацията са от български
етнос. Групата се характеризира с нисък социален статус, проблеми в семейството и
криминални прояви. Идентифицираната през 2013г. е повишена мобилност на група,
свързана с набавяне на необходимите наркотични вещества и проституиране, отново с
цел набавяне на наркотични вещества, се запазва и през 2014г. През годината екипът
е установил контакт с 295 ИУН, от които поне с около половината редовно се
осъществяват контакти. Клиентите, на които са предоставяни услуги от екипа на
Сдружение „Адаптация” са в по-голямата си част, около 85% българи, по-малко от
ромски етнос, основно мъже, от градовете Благоевград, Сандански и Петрич, както и
малка част от УИН от Гоце Делчев, Дупница и Кюстендил.
 Бургас: спад в употребата на хероин; употреба метадон и хероин, на
амфетамини или метамфетамини и комбинация с алкохол; неупотреба на наркотици в
ромска общност
(незначителна употреба на инхаланти); миграция на групата;
засилена полицейска активност; възрастта на клиентите е над 30г., или 19 - 24г. и 2026г.; липса на общност сред употребяващите наркотици; индивидуализиране на ИУН;
полиупотреба; нараснал процент на амфетаминово зависими в града; повишено ниво
на агресия сред групата;
 В Нова Загора е актуална употребата на хероин сред ромската общност с
мюсюлманско вероизповедание, висока степен на агресия вътре в общността;
проституция и сред двата пола;миграция; ниска възраст на начална употреба – 10 г.;
средна възраст на клиентите - 30г.; ниско ниво на информираност за рисковете от
употребата, както и нисък образователен, социален и здравен статус;
 В гр. Ямбол има употреба на психоактивни вещества в ромска общност,
проституция; наличие на общност сред употребяващите; миграция; средна възраст на
клиентите – 27 г.; средно ниво на информираност; като цяло непривлекателност на
този вид програми за инжектиращите стимуланти;
 Варна: увеличаване броят на бездомните клиенти; предлагат се стаи за
инжектиране, които се наемат и плащат от пласьори и се поддържат от зависими,
които са и бездомни; както и през 2013 г., броят на сексуалните контакти без
презерватив остава висок; криминалността на групата остава. Организацията работи
на терен в гр. Варна, Добрич, Балчик, Каварна, Силистра; нарастване на възрастта на
ИУН;
 Кюстендил:
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 Инжекционно употребяващи наркотици (българи) - около 40% от целевата
група, които живеят в град Кюстендил и град Дупница. Особеното при тях е че в поголямата си част са трудно достъпни с класически аутрич. Основната част от тях,
посещават нископраговия център. Поради особеностите на малкия град и трудното
осигуряване на анонимност, контактите с тези хора стават все по трудни. През тази
година е започната работа с ключов сътрудник в града, което подобрява работата с
целевата група. Като цяло тенденцията е за стабилизиране на групата на ИУН, за
сметка на увеличаващата се на употребяващите
марихуана и анфетамини
(употребяват се главно на таблетки или чрез смъркане), сред по-младите. През тази
година, се затвърждава тенденцията ИУН да преминават към полиупотреба
включваща и MST, ривотрил, метадон или в продължителни периоди да инжектират
само метадон. Малка част от клиентите се ориентират към частните метадонови
програми в София и Благоевград, докато друга, по-голяма част се снабдяват с
метадон по нелегален начин. Този проблем води до някои промени в работата с
целевата група, свързани с необходимост от превенция на употребата на метадон и
разлика в консултирането и раздаването на консумативи, които се предоставят на
клиентите.
 Инжекционно употребяващи наркотици (роми) - това е другата част от
целевата група, с която се работи. Особеностите на тази група са свързани с ниския
им социален статус и здравна култура. Като цяло групата е по-достъпна за контакти, но
е с много ниско ниво на информираност по фундаментални въпроси. В тази група все
по-отчетливо се открояват две малки подгрупи на проституиращи и МСМ-и. Тук
тенденциите са за леко повишаване на употребата на хероин, основно заради ниската
цена и лесния достъп до това вещество. Възрастовата граница на употребяващите е
от 16 до 50 години. Характерна е силната миграционна мобилност на групата, както в
страната, така и в чужбина. Много ИУН от тази група, посещават затворите за
различни престъпления (от дребни до криминални). През тази година и в тази група се
появяват употребяващи метадон.
 град Дупница показва, през годината няма регистрирана употреба на хероин в
ромска общност, но в града се разпространява хероин и метадон. В град Дупница са
регистрирани ХИВ позитивни лица, но не е ясно дали са от някоя рискова група;
 Пазарджик: целевата група са лица от български етнос, възрастова граница 19
– 50 г.; предимно мъже, със завършено основно образование; 70% от групата е с
криминално поведение, а 85% от употребяващите жени се занимават с проституция;
близо половината от клиентите са от семейства с добро материално положение, 10%
са на прага на бедността; 20% са включени в лечебни програми;
 с. Звъничево: 90% от целевата група е от български етнос и мъжки пол; 80% са
с основно образование; 20% са с начално или 6 клас; половината са с криминогенно
поведение; повечето клиенти са от семейства с добро материално положение;
 Септември: лица от български етнос; 80% са обект на работа на полицията;
продажба на наркотици;15% са жени, които се занимават с проституция; 10% са
включени за лечение в СПП; 15% са семейни и с деца; 70% живеят добре от доходите
на родителите си; 20 - 36г.; 70% са с основно образование;30% с начално
образование;
 с. Ветрен дол: български етнос, мъжки пол; 15% с криминално поведение;
половината са с основно образование; 60% са от семейства с добро материално
положение; 3% са включени в лечебни програми;
 Брацигово: 90% от мъжки пол и български етнос; 20-28г.; 90% с основно
образование; 5% с криминално поведение; 2% са включени в лечебни програми;
 Пещера: целевата група е 250-300 човека; висока миграция; 80% с криминално
поведение; 99% от клиентите са от ромски етнос, ниско образование и ниско
интелектуално ниво; 10% са завършили основно образование; 90% живеят под прага
на бедността, а 20% имат временна трудова заетост; високо разпространение на СПИ;
повишена мотивация за изследване за СПИ и последващо лечение; възрастов
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диапазон: 18-50г. Като цяло се забелязва тенденция за изместване на инжекционната
употреба на хероин с метадон и субитекс; комбинира се инжекционна с перорална
употреба на ривотрил, или антидепресанти; употреба на нови ПАВ;
 Перник: голяма част от клиентите са направили опит за лечение на
зависимостта, поради ограничената продажба на лекарствени средства, с които те
злоупотребяват; повишаване броя на случаите на свръхдоза; поява на нов пазар, след
период на липса на наркотици, което също е причина за свърхдозите;
 Плевен: клиентите са преобладаващо българи, със социален статус от среден
до нисък; с криминални прояви; клиентите с по - висок социален статус употребяват
освен хероин/метадон, и марихуана и алкохол; клиентите с по- висок социален статус
нямат криминални прояви;
 гр. Долна Митрополия и околните населени места: предимно български етнос;
средно ниво на криминални прояви; основната дейност се извършва от ключови
сътрудници;
 Ловеч: производство и употреба на амфетамини и метадон от лечебните
програми в града; висок процент на криминални прояви сред клиентите;
 Троян: изцяло български етнос, като пазарът е ограничен предимно до
амфетамини и рядко метадон; поддържа се от ключови сътрудници;
 Габрово: български етнос, с употреба на амфетамини, метадон, пико,
марихуана - основно студенти от Техническия университет;
 Червен бряг: български етнос, висока престъпност;
 Свищов: студентски град, няма криминалност, инжекционна употреба на
амфетамини;
 Пловдив: най-многобройна част от клиентите е от ромски произход и като
такива са носители са на типичните характеристики на тази общност – бедност,
безработица, ниско или липсващо образование, криминално поведение,социална
изолация и маргинализация на ИУН и техните семейства.
Продължава тенденцията, наблюдавана последните няколко години на ранна
инжекционна употреба сред клиенти от ромската общност (12-13 годишна възраст).
Хероинът продължава да е основно вещество, което се инжектира, като съпътстващо
вещество е канабисът. Съобщава се за групова употреба на наркотици. Макар
големината на тези групи да е ограничена, се случва в „къщи за инжектиране” и на
определени скрити места. При този начин на употреба често се осъществява и
споделянето на инструменти за инжектиране. Има регистирани случаи на
свръхдозиране и смърт. Някои от клиентите продължават да употребяват и инхаланти
– бронз, лепило и др., като това не е характерно за клиентите от български етнос.
Забелязва се тенденция на увеличаване броя на проституиращи клиенти в ромската
общност, както сред жените,така и сред мъжете.
В общността на употребяващите от ромски произход употребата на синтетични
стимуланти е по-скоро епизодична, в сравнение с българката популация от ИУН.
Клиентите от ромска общност също така рядко съобщават за инжекционна употреба на
метадон - те възприемат метадона като средство за лечение, а не като наркотично
вещество.
Клиентите от български произход споделят за употреба и комбиниране на хероин с
амфетамини, не се споменава за употреба на метамфетамини. Сравнително рядко
употребяват LSD и кокаин.
Тенденцията за свободното снабдяване и закупуване на метадон за самолечение
продължава да съществува. Инжектирането на метадон е характерно за клиентите
българи.
Работещият екип споделя за влошаване на състоянието на ХИВ позитивни
клиенти, открити като такива в средата на 2006 г. Съобщава се за
затруднения,свързани с достъп до лечебни програми.
 Русе: През 2014 г. продължава да се наблюдава засилена инжекционна
употреба на метадон, клиентите са почти винаги с полиупотреба (метадон и ривотрил).
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Метадонът много често се предоставя за употреба вкъщи, което е предпоставка за
злоупотреба.
 София:
Фондация „Иниициатива за здраве“ съобщава за застаряване на групата на
ИУН. Отчита се инжектиране на метадон и смесването му с алкохол и Ривотрил.
Голяма част от клиентите са с полиупотреба: хероин, метадон, амфетамини и хапчета.
Съобщава се за продажба на наркотици с неизяснен произход и съдържание.
Клиентите са с нисък здравен и социален статус. Зачестили случаи на свръхдоза и
ХИВ. Увеличаване на клиентите от български етнос на терени, на които се срещат
предимно ИУН от ромски етнос. Увеличава се броят на бездомните клиенти, като
организацията няма капацитет да решава и социалните проблеми на клиентите нужда от работа в мрежа със социалните институции. Нужда от разширяване на екипа
за покриване на по-голяма част от територията на града.
Каритас-София съобщава за устойчива тенденция на полиупотреба на
психоактивни вещества. Огромна част от хората, с които екипът се среща на улицата,
споделят, че не могат да посочат водещо вещество на употреба. Все по-често се
срещат
комбинация
опиати-стимуланти,
опиати-медикаменти,
стимулантимедикаменти.
И през 2014 г. метадонът продължава да бъде най-често срещаното вещество сред
лицата, с които се среща екипът. По приблизителни данни над 30% от лицата, които го
посочват като водещо вещество, споделят, че го купуват на улицата. Около 50% от
всички, които са посочили метадона като водещо вещество, споделят, че го приемат
интравенозно. Устойчива се запазва и тенденцията употребата на опиати да бъде
концентрирана предимно в крайните квартали на София.

Отговори на други здравни последици сред употребяващите наркотици
По данни от Годишните отчети на метадоновите програми, през 2014 г. са
реализирани индивидуални и групови консултации и кризисни интервенции с 1344
близки на лекуващи се пациенти. Специалистите, които работят с тях са психиатри,
психолози, психотерапевти, социални работници, макар и по-рядко с близките работят
и медицински сестри, които са обучени за работа със зависимости и водене на случай.
Стремежът е да се установи контакт с личност, ангажирана със състоянието на
пациента, която има достатъчно авторитет и се ползва с доверието му. Целта е да се
привлече по-голяма част от обкръжението му в лечебния процес и контакта с близките
да не се прекъсва по време на лечението. Най-често се прилагат индивидуално и
семейно
консултиране,
когнитивно-поведенческа
терапия,
мотивационно
интервюиране, по-рядко се прилагат психо-драматични техники, арт терапия, системна
психотерапия и психоаналитична психотерапия, фамилна терапия, групи за родители,
терапия за двойки, кризисни интервенции, транстеоретичен подход, позитивна
психотерапия, превенция на рецидив. Психотерапията се провежда от психиатрите,
клиничните психолози и психотерапевтите, работещи в програмите. С пациентите от
повечето програми се извършва и работа по тяхната ресоциализация в семейството и
обществото, придобиване на житейски умения и техники за подобряване на
социалното им общуване. Зависимите и техните близки се консултират и по отношение
на тяхното социално и здравно осигуряване, както и по отношение на социалното им
подпомагане - намиране на работа (консултации с Бюрата по труда, а при нужда и със
съответните правни органи). Тази дейност се извършва предимно от социалните
работници в програмите.
Общият брой на пациентите включени в психотерапия е 2302 души, броят на
включените в индивидуална терапия е 1865 души (със 365 (19%) по-малко в сравнение
с данните от 2013 г.), а броят на тези включени в групова терапия е 437 души (с 49 помалко в сравнение с данните от 2013 г.
Част от програмите за лечение отчитат подобрено психологично и социално
функциониране на пациентите, изграждане на толерантни семейни отношения,
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посочва се, че лечението с агонисти и агонист-антагонисти, се явява средство за
превенция на разпространените на ХИВ и Хепатит “В” и “С” сред рисковата популация
от интравенозни наркомани.
Увеличава се броят на ангажираните в психотерапия пациенти, чрез прилагане на
кратки интервенции, мотивационно интервюиране и поведенческа терапия.
Към редица програми са създадени групи за родители (училище за родители).
Повишава се интересът към психосоциалните интервенции (в част от програмите),
което е довело до увеличаване на броя на пациентите, включени както в
индивидуална, така и в групова психотерапия. В част от програмите са създадени подобри условия за провеждане на психосоциални интервенции, чрез разширяване и
подобряване на материалната база.
Посочено е сътрудничество на програмите с различни клиники във връзка със
соматични заболявания на пациенти, както и клинични лаборатории и др. лечебни
заведения, както и с други програми за лечение с агонист и агонист-антагонисти,
органите на МВР (районни полицейски управления, следствие, съд, пробационни
служби, здравни служби към затворите и др.), бюра по труда, отделите за закрила на
детето, общински служби на местно ниво, неправителствени организации, програми за
намаляване на вредите от употребата на психоактивни вещества, програми за
психосоциална рехабилитация, НЦН, някои от програмите имат сътрудничество с
ПИЦ/ОбСНВ, МЗ.
Програмите системно насочват пациенти за лечение на хепатит С към клиниката
по гастроентерология на ВМА и др. клиники в страната, насочват се и пациенти за
лечение на кръвни инфекции, към социални служби, психиатрични заведения, лични
лекари, стоматолози, други програми за лечение с агонисти и агонист-антагонисти,
други лечебни заведения (МБАЛ/УМБАЛ, Диспансера за лечение на белодробни
болести и др.).
През 2014 г. по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България“ работят
четири програми за поддържащо лечение с метадон. Капацитетът на програмите е
400 места, като приоритетно в тях се включват ХИВ-позитивни лица и лица в особено
висок риск и уязвимост.
Осигуряване на качеството на услугите
С цел осигуряване качеството на услугите в областта дейностите по намаляване
на щетите, със заповед на Министъра на здравеопзването бе утвърдена Методика за
осъществяване на дейности по намаляване на вредите от употребата на наркотични
вещества.
Методическото ръководство, координация и подпомагане изпълнението на
националната политика в областта на намаляване на щетите от употребата на
наркотични вещества на национално ниво се реализира от Национален център по
наркомании .
В изпълнение на Решение № 635 на МС от 2013 г. за приемане на втори пакет от
мерки за намаляване на регулаторната тежест, през 2014г. Националният център по
наркомании изготви проект за изменение и допълнение на Наредба № 7/ 2011г. След
обнародване на Наредбата в Държавен вестник, съгласията, давани на тези програми
вече са със срок 3 години от датата на издаване.

100

8. Престъпност, свързана с наркотици

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

 Нормативна уредба
 Престъпления, свързана с наркотици;
 Тенденции по отношение на престъпленията, свързана с наркотици;
При разглеждането на темата за престъпността, свързана с наркотици в контекста
на доклада е обърнато внимание на случаите на престъпления, свързани с наркотици.
Включва преглед на данни от Министерство на вътрешните работи, Национална
следствена служба, Прокуратура на Република България, Висш съдебен съвет и
Национален статистически институт.

Нормативна уредба
Според Наказателния кодекс на Република България престъпленията, свързани с
наркотици могат да се обособят в две групи: престъпления против митническия режим
(по чл.242, ал.2-4 и 9) и общоопасни престъпления (по чл.354 а-в).
Престъпления против митническия режим:
 Чл.242, ал.2 – пренасяне през границата на страната без надлежно
разрешително на наркотични вещества;
 Чл.242, ал.3 – пренасяне през границата на страната без надлежно
разрешително на прекурсори или съоръжения и материали за производство на
наркотични вещества;
 Чл.242, ал.4 – пренасяне през границата на страната без надлежно
разрешително на наркотични вещества, прекурсори или съоръжения и
материали за производство на наркотични вещества, в особено големи размери
или в особено тежки случаи.
 Чл.242, ал.9 – подготовка на дейностите по ал.2-4.
Общоопасни престъпления:
 Чл.354а, ал.1 – производство, преработка, придобиване или държане без
надлежно разрешително на наркотични вещества или техни аналози
(високорискови или рискови) с цел разпространение; производство, преработка,
придобиване или държане без надлежно разрешително на прекурсори или
съоръжения или материали за производство на наркотични вещества или техни
аналози; разпространение на наркотични вещества или техни аналози
(високорискови или рискови); разпространение на прекурсори или материали за
производство на наркотични вещества или техни аналози.
 Чл.354а, ал.2 – престъпленията по ал.1 в особено големи количества или в
особено тежки случаи;
 Чл.354а, ал.3 – придобиване или държане без надлежно разрешително на
наркотични вещества или техни аналози;
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Чл.354а, ал.4 – нарушаване на правила, установени за производство,
придобиване, пазене, отчитане, отпускане, превозване или пренасяне на
наркотични вещества;
Чл.354а, ал.5 – в маловажни случаи;
Чл.354б – склоняване или подпомагане другиго към употреба на наркотични
вещества или техни аналози;
Чл.354в, ал.1 – засяване или отглеждане растения от опиев мак и кокаинов
храст или растения от рода на конопа в нарушение на установените в Закона за
контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила;
Чл.354в, ал.2 – организиране, ръководене или финансиране на организирана
престъпна група за отглеждане на растения по ал. 1 или за добиване,
производство или преработване на наркотични вещества;
Чл.354в, ал.3 – участие в организирана престъпна група за отглеждане на
растения по ал. 1 или за добиване, производство или преработване на
наркотични вещества;
Чл.354в, ал.5 – в маловажни случаи.

Престъпления, свързани с наркотици
Данни от Министерство на вътрешните работи
По данни на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи (МВР)
през 2014 г. общо за страната броят на задържаните лица с наркотични вещества е
479547. От тях чуждестрани граждани са 37.
Броят на лицата, разпространяващи наркотици през 2014 г. е 1228. 185 (или
15,1%) от разпространяващите са малолетни и непълнолетни. 790 (или 64,3%)
разпространяват канабис, 106 (8,6%) – хероин, 28 (2,3%) – кокаин и 406 (33,1%) –
синтетични наркотици (екстази, амфетамини, барбитурати).
През 2014 г. са предадени общо 4157 броя преписки за образуване на
досъдебно производство срещу лица, употребяващи и/или разпространяващи
наркотични вещества. Най-много преписки са предадени от Столична дирекция на
вътрешните работи (СДВР) – 1562, след това от Областните дирекции в Бургас (512),
Пловдив (269), Стара Загора (180), и Велико Търново (179). От общия брой преписки
3649 са срещу лица употребяващи и разпространяващи наркотични вещества, а 508
срещу лица разпространяващи наркотични вещества.
Данни от Национална следствена служба
През 2014 г. в Национална следствена служба (НСлС) и в следствените отдели при
окръжните прокуратури са разследвани общо 97 досъдебни производства за 118
престъпления, свързани с наркотици. За контрабанда на наркотични вещества и
прекурсори разследваните престъпления са 18, а за производство, преработка,
придобиване или държане без надлежно разрешително на наркотични вещества,
прекурсори или техни аналози с цел разпространение – 40. Престъпленията в особено
големи количества или в особено тежки случаи са 26. (виж Таблица 9-1)
Общият брой разследвани лица е 199. За контрабанда на наркотични вещества и
прекурсори разследваните лица са 36, а за производство, преработка, придобиване
или държане без надлежно разрешително на наркотични вещества, прекурсори или
47
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техни аналози – 80. Разследваните лица за престъпления в особено големи
количества или в особено тежки случаи са 47.48

Таблица 9-1
ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА И РАЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА
В НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА
И В СЛЕДСТВЕНИТЕ ОТДЕЛИ ПРИ ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ
ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
(брой)

Класификация
по Наказателния кодекс

Разследвани
престъпления

чл.242 (общо)
чл.242, ал.2
чл.242, ал.3
чл.354а (общо)
чл.354а, ал.1
чл.354а, ал.2
чл.354а, ал.3
чл.354а, др.
чл.354а-354в

18
14
4
95
40
26
28
1
5

Разследвани
лица

Разследвани
досъдебни
производства

36
25
11
190
61
47
80
2
8

17
13
4
88
36
26
25
1
5

Източник: Национална следствена служба

Данни от прокуратурата
Престъпленията, свързани с наркотични вещества са престъпленията с втори по
обем от общо 8-те престъпления наблюдавани като дела от особен обществен интерес
и традиционно се разследват приоритетно от прокуратурата. В голямата си част
дейността й е насочена към случаи на придобиване, преработка, държане и
разпространение на наркотични вещества.
Таблица
9-2
ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
(брой)

Класификация
по Наказателния
кодекс
Общо
чл.242 (общо)
чл.242, ал.2
чл.242, ал.3
чл.242, ал.4
чл.354а (общо)

Наблюдавани Новообразувани
Решени
производства
досъдебни
досъдебни
от прокурор
производства
производства

Прокурорски
актове внесени
в съда

7052

5404

5592

2280

165
111
14
40
6442

106
70
9
27
4998

100
65
11
25
5175

51
26
6
19
2080

48

Общият брой дела и лица по видове престъпления е по-голям, тъй като част от делата и лицата са
разследвани за няколко престъпления.
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чл.354а, ал.1
чл.354а, ал.2
чл.354а, ал.3
чл.354а, др.
чл.354б
чл.354в (общо)
чл.354в, ал.1
чл.354в, ал.5
чл.354в, др.

887
136
3607
1812
7

432
23
3051
1492
2

566
94
2555
1960
1

394
81
867
738
0

438
422
15
1

298
286
12
0

316
296
19
1

149
134
14
1

Източник: Върховна касационна прокуратура

През 2014 г. наблюдаваните производства от прокурор за престъпления, свързани
с наркотици и контрабанда на наркотични вещества и прекурсори (по чл. 354а-354в и
чл. 242, ал.2-3 от НК) са 7052. Новообразувани са 5404 досъдебни производства, а са
решени 5592. В съда са внесени 2280 прокурорски актове, като са предадени 2515
лица по внесени в съда прокурорски актове.
Осъдени и санкционирани са 2183 лица с влязъл в сила съдебен акт. За
контрабанда на наркотични вещества и прекурсори осъдените и санкционираните лица
са 46, а за производство, преработка, придобиване или държане без надлежно
разрешително на наркотични вещества, прекурсори или техни аналози – 810.
Осъдените и санкционираните лица за престъпления в особено големи количества
или в особено тежки случаи са 103. Оправданите лица с влязъл в сила съдебен акт са
58. (виж Таблица 9-3)
Таблица 9-3
ОСЪДЕНИ, САНКЦИОНИРАНИ И ОПРАВДАНИ ЛИЦА
С ВЛЯЗЪЛ В СИЛА СЪДЕБЕН АКТ
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ
ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
(брой)

Класификация
по Наказателния
кодекс
Общо

Лица по внесени
в съда
прокурорски
актове

Осъдени и
санкционирани
лица с влязъл в
сила съдебен акт

Оправдани лица
с влязъл в сила
съдебен акт

2515

2183

58

чл.242 (общо)

63

46

2

чл.242, ал.2
чл.242, ал.3
чл.242, ал.4

26
8
29

29
6
11

0
0
2

2296

1991

53

чл.354а, ал.1
чл.354а, ал.2
чл.354а, ал.3
чл.354а, др.
чл.354б

485
140
913
758
0

419
103
810
659
1

7
1
19
26
0

чл.354в (общо)

156

145

3

чл.354в, ал.1
чл.354в, ал.5

141
1

127
1

2
0

чл.354а (общо)

104

чл.354в, др.

14

17

1

Източник: Върховна касационна прокуратура

Общо наложените наказания по чл. 354а-354в и чл. 242, ал.2-3 от НК са 2594.
Повечето наложени наказания са под формата на глоба (1111) и условно лишаване от
свобода (959). Ефективните присъди са 368, като 28 са за контрабанда на наркотични
вещества и прекурсори, а 164 – за производство, преработка, придобиване или
държане без надлежно разрешително на наркотични вещества, прекурсори или техни
аналози. Ефективните присъди лишаване от свобода за престъпления в особено
големи количества или в особено тежки случаи са 57. Пробация е наложена в 66
случая, като в най-голяма степен това е за производство, преработка, придобиване
или държане без надлежно разрешително на наркотични вещества, прекурсори или
техни аналози, включително и с цел разпространение. (виж Таблица 9-4)
Таблица 9-4
НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
(брой)

Класификация
по Наказателния
кодекс
Общо

Общо
Лишаване
наложени от свобода
наказания (ефективно)

Лишаване
от
свобода
(условно)

Пробация

Глоба

Други

2594

368

959

66

1111

90

чл.242 (общо)

68

28

18

0

22

0

чл.242, ал.2
чл.242, ал.3
чл.242, ал.4

43
7
18

17
0
11

12
6
0

0
0
0

14
1
7

0
0
0

2342

328

831

56

1038

89

579
140
936
687

105
57
164
2

305
41
474
11

22
2
23
9

143
40
251
604

4
0
24
61

1

0

1

0

0

0

чл.354в (общо)

183

12

109

10

51

1

чл.354в, ал.1
чл.354в, ал.5
чл.354в, др.

160
22
1

11
1
0

106
2
1

4
6
0

38
13
0

1
0
0

чл.354а (общо)
чл.354а, ал.1
чл.354а, ал.2
чл.354а, ал.3
чл.354а, др.
чл.354б

Източник: Върховна касационна прокуратура

Данни от Висш съдебен съвет
Информацията за дейността от първоинстанционните съдилища в страната
показва, че през 2014 г. в окръжните, районните и военните съдилища са постъпили
1655 дела за престъпления свързани с наркотици (в т.ч. 1589 новообразувани). Делата
за разглеждане са 2004 дела.
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Общо свършените дела за престъпления, свързани с наркотици през 2014 г. е 1685,
като 364 дела са решени по същество с присъда, а 1321 дела са прекратени.
Свършените дела до 3 месеца са 1348, а обжалваните дела са 264. В края на годината
в съдилищата са останали 319 несвършени дела.
Съдените лица за престъпления, свързани с наркотици през 2014 г. са 1798, като са
оправданите 43 лица. Общият брой на осъдените лица е 1702, от тях непълнолетните
са 43. Най-често е било налагано наказание лишаване от свобода до 3 години. Общо
лишените от свобода по този вид наказание лица са 1215, като условните присъди са
за 886 от тях. На 47 лица е наложено наказание лишаване от свобода от 3 до 15
години.
Одобрените от съда през 2014 г. споразумения за решаване на дела в досъдебното
производство (по чл. 381-384 от Наказателно-процесуалния кодекс) са 1212, а лицата с
наложено наказание са 1285. (виж Таблица 9-5)

Таблица 9-5
СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕНИ ЛИЦА В ОКРЪЖНИТЕ (ГРАДСКИТЕ), РАЙОННИТЕ
И ВОЕННИТЕ КАТО ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ СЪДИЛИЩА ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
(брой)
СЪДИЛИЩА

ОКРЪЖНИ
(ГРАДСКИ)

РАЙОННИ

ВОЕННИ

ОБЩО

Престъпления, свързани с нарк. вещества
(чл. 354, 354а, 354б, 354в от НК)
СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЛА
Останали несвършени дела в нач. на отчета

88

259

2

349

502

1152

1

1655

502

1086

1

1589

Дела за разглеждане

590

1411

3

2004

Общо свършени дела

510

1173

2

1685

86

276

2

364

Прекратени - всичко

424

897

0

1321

в т.ч. със споразумение по чл.381-384

374

838

0

1212

Останали несвършени дела в края на отчета

80

238

1

319

437

909

2

1348

93

170

1

264

Постъпили дела - общо
в т.ч. новообразувани

Решени по същество с присъда

Свършени дела до 3 месеца
Обжалвани дела

СВЕДЕНИЯ ЗА СЪДЕНИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА
Съдени лица - общо

567

1229

2

1798

в т.ч. оправдани

13

30

0

43

Осъдени лица - всичко

554

1146

2

1702

в т.ч. непълнолетни

12

31

0

43

Общо

488

726

1

1215

Условно

347

538

1

886

Наложени наказания
Лишаване от свобода до 3 г.

106

Лишаване от свобода 3-15 г.

45

2

0

47

Глоба

0

358

0

358

Пробация

0

52

0

52

Доживотен затвор без право на замяна

0

0

0

0

21

16

1

38

419

866

3

1285

Други наказания
Лица с наложено наказание по чл. 381-384
Източник: Висш съдебен съвет

Дела за престъпления, свързани с пренасянето на наркотични вещества и
прекурсорите към тях (по чл. 242) се разглеждат в окръжните съдилища.
Информацията за дейността им в страната показва, че през 2014 г. те са имали за
разглеждане общо 56 дела, свързани с контрабанда на наркотични вещества. 12 дела
са решени по същество с присъда, като общият брой осъдени лица е 51. Прекратени
са 37 дела, а 12 са обжалвани и протестирани. Най-често е било налагано наказание
лишаване от свобода до 3 години. Общо лишените от свобода по този вид наказание
лица са 36, като условните присъди са за 22 от тях.
Одобрените от съда през 2014 г. споразумения за решаване на дела (по чл. 381384 от Наказателно-процесуалния кодекс) са 29, а лицата с наложено наказание са 32.
(виж Таблица 9-6)
Таблица 9-6
СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕНИ ЛИЦА В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА ЗА
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТРАФИК НА НАРКОТИЦИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
(брой)

СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЛА
Останали несвършени дела в началото на отчета
Постъпили дела - общо
Дела за разглеждане
Общо свършени дела
Решени по същество с присъда
Прекратени и свършени по споразумение
в т.ч. свършени по споразумение по чл.381-384
Свършени дела до 3 месеца
Останали несвършени дела в края на отчета
Обжалвани и протестирани дела
Влезли в сила присъди
в т. ч. оправдателни присъди

4
52
56
49
12
37
29
43
7
12
27
2

СВЕДЕНИЯ ЗА СЪДЕНИ ЛИЦА
Съдени лица - общо
в т.ч. оправдани
Осъдени лица - всичко
Наложени наказания
Лишаване от свобода до 3 г.
Общо
Условно

54
0
51

36
22
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Лишаване от свобода 3-10 г.
Лишаване от свобода 10-30 г.
Други наказания
Лица с наложено наказание по чл. 381-384 по НПК

10
3
2
32

Източник: Висш съдебен съвет

Данни от Национален статистически институт
По данни от Национален статистически институт общо престъпленията, свързани с
наркотици (по чл. 354а-354в от НК) за 2014 г. са 1667. От тях 648 са свършени с
осъждане, 907 с условно осъждане, 38 са оправдателните присъди, а 74 с
освобождаване от наказание.
През 2014 г. са регистрирани общо 1594 случая, завършили с осъждане, на
престъпления, свързани с наркотици и контрабанда на наркотични вещества и
прекурсори (по чл. 354а-354в и чл. 242, ал.2-3 от НК), което е 5,5% от общия брой
престъпления, завършили с осъждане и е близо до нивото от 2013 г. В 99 (или 6,2%) от
престъпленията, свързани с наркотици се наблюдава участието на жени. Осъдените
лица за тези престъпления са 1427, което 4,5% от общия брой осъдени лица (през
2012 г. този дял бе 4,4%). 92 (или 6,4%) от осъдените лица за престъпления, свързани
с наркотици са жени.
През 2014 г. престъпленията, свързани с наркотици (по чл. 354а-354в от НК),
завършили с осъждане са 1555. 1493 от престъпленията са извършени от едно лице,
55 – от две лица и 7– от три или повече лица. 95 от този вид престъпления са
извършени от жени.
Най-разпространените престъпления, свързани с наркотици, завършили с
осъждане са за придобиване или държане на високорискови наркотични вещества или
техни аналози (по чл.354а, ал.3, т.1) – 587; за производство и преработка на
високорискови наркотични вещества или техни аналози с цел разпространение
(чл.354а, ал.1) – 317; за маловажни случаи при придобиване или държане на
наркотични вещества или техни аналози, както и при нарушаване на правилата,
установени за производство, придобиване, пазене, отчитане, отпускане, превозване
или пренасяне на наркотични вещества (чл.354а, ал.5) – 261; за засяване или
отглеждане на растения от опиев мак и кокаинов храст или растения от рода на конопа
в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите правила (чл.354в, ал.1) – 179.
Осъдените лица за престъпления, свързани с наркотици (по чл. 354а-354в от НК) са
1388, осъдените за едно престъпление са 1215, за две престъпления – 145, а за три и
повече престъпления – 28. Осъдените жени за престъпления, свързани с наркотици са
89. Общо наложените наказания по тези престъпления са 1088, като най-често е
налагано лишаване от свобода от 6 месеца до 1 година (407), лишаване от свобода от
1 до 3 години (334) и лишаване от свобода до 6 месеца (325).
Съотношението на осъдените лица към броя на престъпленията, свързани с
наркотици намалява (89,3%) през 2014 г. е близо до нивото от 2013 г. (89,7%).
През 2014 г. са регистрирани 39 случая на контрабанда на наркотици и прекурсори
(по чл. 242, ал.2-3), толкова колкото и осъдените лица (от тях 3 са жени).
Таблица 9-7
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ
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И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2014 Г. ПО ЧЛЕНОВЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС И
ПО ПОЛ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ
(брой)
Класификация
по Наказателния
кодекс
Общо

Престъпления
Общо

Мъже

Осъдени лица
Жени

Общо

Мъже

Жени

1594

1495

99

1427

1335

92

39

35

4

39

36

3

чл.242, ал.2
чл.242, ал.3
чл.354а (общо)
чл.354а, ал.1
чл.354а, ал.2
чл.354а, ал.3
чл.354а, др.
чл.354б

33
6
1340
370
112
596
262
7

30
5
1269
348
109
557
255
7

3
1
71
22
3
39
7
0

36
3
1218
354
86
547
231
7

33
3
1148
330
82
511
225
7

3
0
70
24
4
36
6
0

чл.354в (общо)
чл.354в, ал.1
чл.354в, ал.5
чл.354в, др.
чл.354а-чл.354в

196
179
11
6
12

172
156
10
6
12

24
23
1
0
0

151
137
9
5
12

132
119
8
5
12

19
18
1
0
0

чл.242 (общо)

Източник: Национален статистически институт

Най-често извършителите на престъпления, свързани с наркотици, завършили с
осъждане са на възраст от 18-24 години (488), а също и на възраст 25-39 години (385).
Подобно нещо се наблюдава и по отношение на осъдените лица. (виж Таблица 9-7)
През 2014 г. 61 престъпления, свързани с наркотици и контрабанда на наркотични
вещества и прекурсори (по чл. 354а-354в и чл. 242, ал.2-3 и от НК) са извършени от
непълнолетни лица (на възраст 14-17 години). Осъдените непълнолетни са 55, като 5
са жени. (виж Таблица 4-8)
Таблица 9-8
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ
И ОСЪДЕНИ НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА (НА ВЪЗРАСТ 14-17 ГОДИНИ) ПРЕЗ 2014 Г.
ПО ЧЛЕНОВЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС И
ПО ПОЛ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ
(брой)
Класификация
по Наказателния
кодекс

Престъпления

Осъдени лица

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

61

56

5

55

50

5

чл.242 (общо)

0

0

0

0

0

0

чл.242, ал.2
чл.242, ал.3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Общо

109

чл.354а (общо)

57

53

4

53

49

4

чл.354а, ал.1
чл.354а, ал.2
чл.354а, ал.3
чл.354а, др.

23
0
29
5

21
0
27
5

2
0
2
0

20
1
30
2

18
1
28
2

2
0
2
0

чл.354б

0

0

0

0

0

0

чл.354в (общо)

4

3

1

2

1

1

чл.354в, ал.1
чл.354в, ал.5
чл.354в, др.

4
0
0

3
0
0

1
0
0

2
0
0

1
0
0

1
0
0

чл.354а-чл.354в

0

0

0

0

0

0

Източник: Национален статистически институт

Ако бъде разгледано разпределението на осъдените лица за престъпления,
свързани с наркотици през 2014 г. по райони на страната, данните на НСИ показват, че
най-много осъдени лица (375) има в Югозападен район, което се обяснява с наличието
в него на областта с най-много осъдени лица – София-столица (191). За тази област
трябва да се отбележи, че близо 90% от осъдените лица са малолетни или
непълнолетни.
Области с по-голям брой осъдени лица за престъпления, свързани с наркотици от
средния за страната са още Пловдив (113), Бургас (110), Благоевград (104), Варна (85)
и Велико Търново (79) и др.
По отношение на малолетните и непълнолетните лица, извършители на
престъпления, свързани с наркотици отново най-голям брой се отчита в Югозападен
район (179), като само в София-столица лицата са 171. Най-малък брой е броят на
малолетните и непълнолетните извършители в Североизточен район (17), а също и в
Северозападен район (22). (виж Таблица 9-9)
През 2014 г. броят на децата, преминали през детските педагогически стаи (ДПС)
за извършени противообществени прояви е 5372, като при 532 деца (от тях 124
момичета) това е станало заради употреба на наркотични вещества; 26 са малолетни
(от 8 до 13 години), а 506 – непълнолетни (от 14 до 17 години).
Таблица 99
ОСЪДЕНИ ЛИЦА, МАЛОЛЕТНИ (8-13 ГОДИНИ) И НЕПЪЛНОЛЕТНИ (14-17 ГОДИНИ)
ЛИЦА, ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ ПО
СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
(брой)

Статистически райони и
области

Осъдени
лица (по
чл. 354а354в от
НК)

Малолетни и непълнолетни лица,
извършители на престъпления,
свързани с наркотици
Общо в. т.ч.
8-13 години
14-17 години
всичко
в.
т.ч.
всичко
в. т.ч.
жени
жени

Общо за страната
Северозападен район
Видин

1 388
146
10

356
22
1

54
-

22
-

3
-

жени

334
22
1

110

51
-

Враца
Ловеч
Монтана
Плевен
Северен централен район
Велико Търново
Габрово
Разград
Русе
Силистра
Североизточен район
Варна
Добрич
Търговище
Шумен
Югоизточен район
Бургас
Сливен
Стара Загора
Ямбол
Югозападен район
Благоевград
Кюстендил
Перник
София
София-столица
Южен централен район
Кърджали
Пазарджик
Пловдив
Смолян
Хасково
Извършени в чужбина

33
41
17
45
191
81
33
22
29
26
142
81
24
16
21
244
100
51
81
12
375
104
35
18
27
191
288
21
64
136
15
52
2

6
9
6
33
14
6
7
2
4
17
11
3
3
61
39
5
15
2
179
2
4
2
171
44
1
5
17
2
19
-

3
1
1
1
4
2
2
44
2
39
3
3
-

2
1
1
18
2
16
2
2
-

3
1
2
-

6
9
6
33
14
6
7
2
4
17
11
3
3
59
39
4
14
2
161
2
2
2
155
42
1
5
17
2
17
-

Източник: Национален статистически институт

Броят на децата, извършили престъпление през 2014 г. е 5402. По индикатора
престъпления, свързани с наркотици, Националният статистически институт отчита
проявите на 356 деца (от тях 54 са момичета, 22 са малолетни, а 334 – непълнолетни).
Във връзка с употреба на наркотични вещества от малолетни и непълнолетни лица
са наложени 171 наказателни мерки по чл.13, ал.1 от Закона за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН). От тях 53
са под формата на поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател, 43 –
задължаване за участие в консултации, обучения и програми, 35 – предупреждение и
др.
Във връзка с престъпления, свързани с наркотици, извършени от малолетни и
непълнолетни лица са наложени 169 наказателни мерки по чл.13, ал.1 от ЗБППМН. От
тях 55 са под формата на предупреждение, 49 – поставяне под възпитателен надзор
на обществен възпитател, 38 – задължаване за участие в консултации, обучения и
програми и др.

Тенденции по отношение на престъпленията, свързани с наркотици
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3
1
1
1
4
2
2
41
1
1
39
3
3
-

Данни от Министерство на вътрешните работи
По данни на областните дирекции на МВР през 2014 г. общо за страната броят на
задържаните лица с наркотични вещества, което е най-високото равнище по този
показател за последните 7 години. (виж Таблица 9-10)
Таблица 9-10
БРОЙ ЛИЦА, ЗАДЪРЖАНИ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА (2008 – 2014 ГОДИНА)
(брой)
Година

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Общ брой

2847

3159

3386

2899

4107

4459

4795

Български граждани

2816

3134

3362

2868

4069

4426

4758

31

25

24

31

38

33

37

Чуждестранни граждани

Източник: Министерство на вътрешните работи

През последните 4 години се наблюдава тенденция на увеличаване на броя на
лицата, разпространяващи наркотици. Това се отнася особено за лицата
разпространяващи канабис, където тенденцията е дори по-дълговременна – през 2014
г. техният брой е 790, т.е. с близо 2,5 пъти по-голям отколкото през 2008 г. (виж
Таблица 9-11)
Таблица 9-11
БРОЙ ЛИЦА, РАЗПРОСТРАНЯВАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА (2008 – 2014
ГОДИНА)
(брой)

Година

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Канабис

332

385

387

385

562

712

790

Хероин

207

206

179

101

108

98

106

Кокаин

50

32

33

31

48

41

28

224

227

203

224

314

266

406

Други наркотици

Източник: Министерство на вътрешните работи

През 2014 г. са предадени общо 4157 броя преписки за образуване на досъдебно
производство срещу лица, употребяващи и/или разпространяващи наркотични
вещества. Този брой е най-висок за последните 8 години, като спрямо 2011 г. се е
увеличил с повече от 67%.
Пропорцията „употребяващи и разпространяващи/само разпространяващи” през
2014 г. е 7:1, докато в периода 2006 – 2009 г. тя се движеше в рамките на 4:1. (виж
Таблица 9-12)
Таблица 9-12
БРОЙ ПРЕДАДЕНИ ПРЕПИСКИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА
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ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО (2008 – 2014 ГОДИНА)
(брой)

Година

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Срещу лица,
употребяващи и
разпространяващи
наркотични вещества

2098

2456

2453

2113

2379

3038

3649

Срещу лица,
разпространяващи
наркотични вещества

503

668

424

367

436

501

508

Общ брой преписки

2601

3124

2871

2484

2815

3539

4157

Източник: Министерство на вътрешните работи

Данни от прокуратурата
През 2014 г. се отчита най-високото ниво за последните 8 години в абсолютен брой
на наблюдаваните, новообразувани и решените досъдебни производства от
прокуратурата на Република България във връзка с престъпления, свързани с
наркотици и прекурсори. В същото време има леко намаление по отношение на броя
на прокурорските актове внесени в съда, предадените на съд лица и осъдените лица с
влязла в сила присъда спрямо 2013 г., когато беше най-високо равнище по тези
показатели за последните 8 години. (виж Таблица 9-13)
Таблица 9-13
ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И СЪДА ВЪВ
ВРЪЗКА С ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ И ПРЕКУРСОРИ (2007 –
2014 ГОДИНА)
(брой)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Наблюдавани ДП

4609

4332

5291

5316

5282

4928

5483

7052

Новообразувани ДП

3438

2999

3671

3686

3771

3397

3636

5404

Решени ДП

3066

3126

3827

3989

3808

3449

4151

5592

Прокурорски актове
внесени в съда

1869

1690

2028

2109

2121

2131

2423

2280

Предадени на съд лица

2142

1926

2227

2409

2373

2479

2723

2515

Осъдени лица с влязла
в сила присъда

1393

1403

1605

2005

1994

2022

2238

2183

Оправдани лица с
влязла в сила присъда

63

19

23

32

39

41

53

58

Източник: Върховна касационна прокуратура

Данни от Висш съдебен съвет
Информацията за дейността от първоинстанционните съдилища в страната
показва, че през 2014 г. в окръжните, районните и военните съдилища са свършени
най-много дела за престъпления свързани с наркотици (1685) в сравнение с
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последните 5 години. В същото време има намаляване с около 5% на постъпилите
дела за разглеждане спрямо предишната година. (виж Таблица 9-14)
Таблица 9-14
СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕНИ ЛИЦА НА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ В СЪДИЛИЩАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2010 – 2014 ГОДИНА)
(брой)
Престъпления, свързани с нарк. вещества
(чл. 354, 354а, 354б, 354в от НК)

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЛА
Останали несвършени дела в нач. на отчета

404

353

353

287

349

1602

1577

1564

1744

1655

1570

1564

1549

1699

1589

Дела за разглеждане

2006

1930

1923

2031

2004

Общо свършени дела

1637

1572

1634

1683

1685

483

384

405

331

364

Прекратени - всичко

1154

1188

1229

1352

1321

в т.ч. със споразумение по чл.381-384

1055

1063

1117

1223

1212

369

358

289

348

319

1080

1089

1273

1395

1348

159

358

245

227

264

Постъпили дела - общо
в т.ч. новообразувани

Решени по същество с присъда

Останали несвършени дела в края на
отчета
Свършени дела до 3 месеца
Обжалвани дела

СВЕДЕНИЯ ЗА СЪДЕНИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА
Съдени лица - общо

1816

1784

1797

1798

1798

62

42

64

41

43

Осъдени лица - всичко

1686

1637

1694

1692

1702

в т.ч. непълнолетни

50

36

55

31

43

1163

1162

1197

1227

1215

733

788

842

904

886

52

66

60

50

47

365

333

348

344

358

49

40

50

36

52

1

0

0

0

0

56

46

45

33

38

1132

1162

1206

1312

1285

в т.ч. оправдани

Наложени наказания
Лишаване от свобода до 3 г.
Общо
Условно
Лишаване от свобода 3-15 г.
Глоба
Пробация
Доживотен затвор без право на замяна
Други наказания
Лица с наложено наказание по чл. 381-384
Източник: Висш съдебен съвет

Броят на съдените лица за престъпления, свързани с наркотици през 2014 г. се
задържа на нивото от последните 3 години, но броят на осъдените лица е с най-високо
равнище за последните 5 години. Най-често налаганато наказание е лишаване от
свобода до 3 години, като за около 2/3 от случаите се касае за условни присъди. През
последните 5 години само веднъж е наложено наказание доживотен затвор без право
на замяна за престъпления, свързани с наркотици.
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Данни от Национален статистически институт
През последното десетилетие броят на децата преминали през детски
педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви намалява. В
същото време обаче от 2009 г. има тенденция на увеличаване на децата преминали
през ДПС за употреба на наркотични вещества. Подобно нещо се наблюдава и по
отношение децата, извършители на престъпления. (виж Таблица 4-15)
Таблица
4-15
МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ИЗВЪРШИТЕЛИ НА
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ
(2006-2014 ГОДИНА)
(брой)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Деца, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви
общо за страната
в това число:
Употреба на
наркотични
вещества

10765

9651

7952

8265

7249

8134

7009

6439

5372

473

492

314

307

326

446

437

517

532

Деца, извършители на престъпления
общо за страната
в това число:
Престъпления,
свързани с
наркотици

8541

8541

6043

6152

6353

6586

6304

6007

5402

252

232

203

180

217

244

277

342

356

Източник: Национален статистически институт
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9. Пазари на наркотици

Модели на трафик в страната и извън нея
Наблюдава се тенденция да се използва все по-често като стартова дестинация
на хероина Иран и други страни от Близкия Изток поради факта, че цената там е пониска предвид близостта до региона на производство/Афганистан и Пакистан/. Турция
също продължава да бъде отправна точка на хероина към Европа, предвид
утвърдените позиции на турски наркофамилии в страни от Европейския съюз.
Действията да се стартират трафикът от по-далечна точка от Турция, са продиктувани
именно от ниската продажна цена на хероина в крайните дестинации – Холандия,
Белгия, Германия и др, което обуславя и стремежа да се снабдява с количества
хероин на по-занижена цена от предлаганата в най-близката дестинация Турция.
Достигането на по-далечни дестинации до известна степен определя и промяната на
традиционните маршрути на трафика през Балканите. Все по-често се наблюдава
използването на т.нар. „Северен път“ – Иран, Турция, Грузия, Украйна – Западна
Европа, използвайки фериботни линии гр.Поти/Грузия/ - Одеса /Украйна/, както и
активното ползване на въпросните фериботни линии, както и тези до Гърция и до
Италия. Все по- често се наблюдава тенденция към използване на черноморския
басейн за трафик на големи количества на наркотични вещества , предвид това, че
към момента това е един от кратките и сигурни пътища за внос на наркотични
вещества към Украйна. Освен това маршрутът е предпочитан поради факта, че се
избягва преминаването на множество граници.49
Конфискации на наркотични вещества
Количество и брой на случаите на конфискация на незаконни наркотични
вещества
Общото количество наркотични вещества и прекурсори, задържани от Агенция
„Митници” през 2014 г. възлиза на 3823.892 кг и 4939 таблетки в 147 случая. Това
впечатляващо количество е близо 8 пъти повече в сравнение с предходната 2013 г
(489.204 кг и 15 826 таблетки в 94 случая).
През изминалата година митническите служители задържаха 755 кг хероин,
който традиционно е най-често трафикираният наркотик през границите на България,
разположена на класическия Балкански път на хероина. Тенденцията е за увеличение
както на броя на случаите (около 25% повече в сравнение с 2013 г.), така и на
конфискуваните количества, които са нараснали 4 пъти. Това е и най-голямото
количество хероин, заловен на границите на страната за последните 5 години (2010:
222 кг; 2011: 298 кг; 2012: 129 кг; 2013: 179 кг).
Увеличението при хероина се дължи до голяма степен и на нарасналия брой
разкрития в тежкотоварен транспорт. Докато в периода 2010 – 2013 г. Агенция
„Митници” има само едно залавяне на 17 кг хероин в камион, направено по собствена
селекция, то през изминалата година случаите са 5 с общо количество 450 кг.
Най-значимото залавяне на 198 кг хероин беше направено на 06.09.2014 г. от
служители на отдел „Борба с наркотрафика” в митница Видин. Наркотикът беше укрит
в дъната на картонени кутии с хавлии, превозвани в полски товарен камион, пътуващ
транзитно от Турция за Полша.

49

Източник: Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Министерство на вътрешните работи
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снимки:Агенция „Митници“
Като сериозно постижение следва да се отчете и задържането на 106 кг хероин в
специално изграден тайник на камион с българска регистрация, направено на МП
Капитан Андреево на 20.07.2014 г. То е осъществено от служители на отдел „Борба с
наркотрафика” в митница Свиленград в резултат на събрана митническа
разузнавателна информация от отдел „Наркотици, оръжия и прекурсори” в
Централното митническо управление. При последвали митническото залавяне
действия на ДАНС и Прокуратурата бяха задържани и двама български граждани,
организирали повече от 10 години трафика на тонове хероин от Иран и Турция за
Западна Европа.

През 2014 г. митническите служители предотвратиха 37 опита за нелегален
трафик на общо 752 кг марихуана. В 10 от случаите става дума за количества над 100
грама, предназначени за трафик, а в останалите са задържани малки дози, пренасяни
от пътници най-вероятно за лична употреба. При трафика на по-големите количества
марихуана, превозвана основно в леки автомобили, България се явява транзитна
страна. Особено внимание заслужава предотвратената от служители на мобилна
митническа група в ЦМУ контрабанда на 602 кг марихуана, укрита между легалната
стока в камион, пътуващ от Гърция за Румъния.

снимки:Агенция „Митници“
През изминалата година на границите на страната са задържани и 113 кг
различни видове синтетични наркотици в 23 случая. Инкриминирането на
множество от новопоявяващите се т.нар. „дизайнерски наркотици” през последните
две години и засиленият митнически контрол на въздушните пратки на митница
Аерогара София доведоха до рязък спад при трафика на този вид наркотици. Отново
обаче се наблюдава ръст при транзитния трафик на екстази от Холандия към Турция и
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държавите от Близкия изток в сухопътен транспорт. През 2014 г. митническите
служители конфискуваха над 107 кг екстази в 10 случая. Тази тенденция се
потвърждава и от резултатите на турските митници, които през последните 2 години са
задържали над 520 кг екстази на турско-българските гранични пунктове.
Засилва се тенденцията за активно участие на български граждани в трафика на
прекурсори за производство на синтетични наркотици към Централна и Западна
Европа. Започналата през 2012 г. контрабанда на лицензирани в Турция лекарства
Cirrus и Sudafed, съдържащи псевдоефедрин, през изминалата година нараства
значително (2012: 3600 таблетки в 1 случай; 2013: 108 кг в 3 случая; 2014: 483 кг в 14
случая). Таблетките се внасят нелегално от Турция основно на блистери, а в България
се препакетират за износ към Чехия и Полша. На вход в България са констатирани
опити за трафик и на трите гранични пункта с Турция. След шест залавяния на
псевдоефедрин и конфискувани над 360 кг на Дунав мост Русе и Дунав мост Видин в
рамките само на няколко месеца в края на 2013 и началото на 2014 г.,
наркотрафикантите промениха своите маршрути. Опити за контрабанда на прекурсора
бяха предотвратени и на ГКПП Никопол (48 кг) и МП Калотина (3 кг).

снимки:Агенция „Митници“
През 2014 г. беше направено и поредното задържане на прекурсора за
производство на амфетамини APAAN, но с нов modus operandi. Докато и при трите
констатирани случая от 2012 г. APAAN идваше в България от Китай с въздушни пратки
и трябваше да бъде изнесен за Холандия със сухопътен транспорт, през 2014 г. 990 кг
от химикала бяха внесени в България от Турция в камион чрез български фирми.
Контрабандата беше установена от служители на МБ Хасково при извършване на
митническата обработка на групажна стока, декларирана като материали за
производство на бои.

снимки:Агенция „Митници“
По отношение на кокаина най-значимото залавяне през 2014 г. е направено на
МП Малко Търново, където при проверка на изходящ от страната транзитно пътуващ
от Румъния за Турция лек автомобил с румънска регистрация бяха открити над 25 кг
кокаин.
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снимки:Агенция „Митници“
През разглеждания период специализираните звена за борба с наркотрафика в
Агенция “Митници” и СДПОП – ДАНС, под ръководството на Прокуратурата, участваха
в провеждането на 2 международни “контролирани доставки” на кокаин, предназначен
за крайни получатели в България.
През последните два месеца на 2014 г. българските митнически служители
задържаха общо 663.8 кг сух кхат в 19 случая. Лабораторният анализ доказа, че
изсушената листна маса съдържа веществата Cathinone и Cathine, включени
съответно в Списък I и III от Наредбата за реда за класифициране на растенията и
веществата като наркотични. При всички случаи кхатът е трафикиран в пощенски или
експресни карго пратки, изпратени от Кения или Уганда до частни лица в България и
декларирани като “HINA зелен чай”. По оперативни данни крайната дестинация на
задържаното количество е Холандия. 50
По данни на ОДМВР, СДВР, ОТП-ГДНП и Сектор НВ-ГДКП през 2014 г. са окосени
350,72 дка канабис /насаждения/, като около 90% от тях са докладвани от Столична
дирекция на вътрешните работи и ОД на МВР Стара Загора. Отново през 2014 г.
съгласно същата справка в страната са разкрити 66 броя оранжерии (закрити
помещения за отглеждане на канабис) и 12 броя лаборатории за производство на
синтетични наркотици, като 1/3 от лабораториите са на територията на Община
Сливен.
Цена на наркотиците
Цена на едро
По данни на ГДБОП, продажната цена на едро на наркотици е следната:
1 кг. кокаин хидрохлорид на прах – от 35 до 45 хил. евро (70 -90 хил. лева);
1 кг. хероин – от 12,5 до 15 хил. евро (25- 30 хил. лева) с крайна дестинация Западна
Европа;
1 кг. екстази – от 1,5 до 2,5 хил. евро (3-5 хил. лева);
1 кг. марихуана „българска“ – от 4 до 5 хил. евро (8-10 хил. лева);
1 кг. марихуана тип „холандска“ – от 7,5 до 10 хил. евро (15-20 хил. лева);
1 кг. амфетамин субстанция – от 2,25 до 3 хил. евро ( 4-6 хил. лева);
1 кг. амфетамин таблетки – от 1 до 1,5 хил. евро (2-3 хил. лева);
1 кг. метамфетамин субстанция (кристал) – от 30 до 35 хил. евро (60-70 хил. лева);
1 кг. метамфетамин таблетки – от 3 до 4 хил. евро (6-8 хил. лева);51
Цена на улично ниво

50

51

Източник: Агенция “Митници“
Източник: Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Министерство на вътрешните работи
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За 2014 г. се запазва най-разпространената цена за грам хероин (40 евро)
спрямо предходната година, като минималната и максималната цена запазват своята
стойност спрямо 2013 г. (15 евро/1 гр. и 50 евро/1 гр.). Запазват се и найразпространените цени за грам кокаин и грам амфетамини, съответно 60 евро и 10
евро. Намалява най-разпространената цена за грам метамфетамини: от 25 евро през
2013 г. на 15 евро за 2014 година. Най-разпространената цена през 2014 г. за
таблетка екстази е 5 евро (7,5 евро за 2013 г.). Спад бележи и най-разпространената
цена за грам канабис-смола: от 20 евро през 2013 г. на 5 евро през 2014 г. Найразпространената цена за грам крек през 2014 г. е била 60 евро (12,5 евро за 2013 г.),
а най-разпространената цена за доза LSD е 10 евро (15 евро за 2013 г.).52
Чистота
За поредна година процентното съдържание на тетрахидроканабинол (ТНС), в
изследваните обекти хашиш и коноп, отбелязва значително повишаване.
Максималното съдържание на ТНС в хашиша е 32,2 %, а при конопа 30,0 %. Обектите
коноп са с най-често срещан процент на ТНС 14,5%.
При пробите с хероин се забелязва леко покачване на процентното съдържание на
активния им компонент в сравнение с предходната година. Средния процент на
диацетилморфин в пробите е 26,8 %. Най-често срещаните примеси в хероина отново
са кофеин и парацетамол. Друго допълнително добавено вещество в хероиновите
проби е метамизол. Продължава да се среща и хероин в смес с фентанил.
При обектите, съдържащи кокаин се забелязва тенденция за покачване на
процентното съдържание на активния компонент в сравнение с миналите четири
години. Нараснали са стойностите на максимум, средна и медиана. Максималното
съдържание на кокаин през 2014 г. е 83,5 %, а през 2013 г. то е било 80,0%. Средното
съдържание на кокаин в пробите през 2014 г. е 35,8%, а през 2013 г. то е било 30,5%. А
медианата е достигнала от 28,2 през 2013 г. до 33 % през 2014 г. Примесите в кокаина
продължават да са много и най-разнообразни: кофеин, лидокаин, бензокаин,
метамизол, пирацетам, фенацетин, левамизол.
През 2014 г. процентното съдържание на пробите, съдържащи амфетамин има
леко нарастване. Това се забелязва най-добре при средната стойност, която е 10,3 %
и медианата, която е 7,8 % през 2014 г. За сравнение тези стойности през 2013 г.
съответно са 8,5% и 5,5%. Основните примеси в амфетамина и през 2014 г. отново са
кофеин, хинин и лидокаин. Други често срещани примеси са: бензокаин, пирацетам,
парацетамол, фенацетин, прокаин, цинаризин, креатин и манитол.
Тенденцията от 2013 г. за намаляване на процентното съдържание на
метамфетамина продължава и през 2014 г. В сравнение с предходната година са
намалели средната стойност, медианата и модата. Промяната съответно е от 36,9%
на 34,8 % за средната стойност. При медианата от 28,9% до 26,3, а модата е спаднала
от 3,0 % на 2,8%. Въпреки това, вече пет години средната стойност се запазва над
30,0 %, като има и единични случаи с много високо съдържание - 80,0%. През годината
има само два записа за таблетки, съдържащи метамфетамин. В единия случай
метамфетаминът е 2%, а примесът е от хинин. Във втория случай, метамфетаминът е
0,5%, но е в смес с СРР. Това отново показва, че метамфетаминът се среща основно
като кристално вещество. В метамфетамина пълнителите са: кофеин, пирацетам,
парацетамол, хинин, прокаин, фенацетин, амидофен, диметилсулфон и креатин.
През 2014 г. нараства както броят на случаите така и процентното съдържание
на таблетките, съдържащи МДМА. Нарастването е от пет до десет процента на всички
показатели в сравнение с предходната година. За сравнение, средният процент на
пробите през 2013 г. е бил 29,5 %, докато през 2014 г. той е 38,1%. Максималното
съдържание на МДМА в таблетки през 2013 г. е 58 %, а през 2014 г. се срещат
таблетки със съдържание 67,5%. През годината са изследвани и обекти,

52 Източник: Проучване относно „Цени на наркотиците на улично ниво“ (МВР, ОСНВ, ПИЦ и НПО)
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представляващи кристални вещества, съдържащи МДМА. В тях максималното
съдържание на МДМА е 82,0 %.53
Тенденции
Краткосрочни тенденции
По отношение на иззетите наркотични вещества в страната за периода 20102014 г. през последната 2014 година, най-много конфискации има за : канабис-трева
(кг.), хероин (кг.), екстази (табл. и кг.) и метамфетамини (табл.). Най-висок брой случаи
на изземвания има за канабис трева (3516 случая).
Това което се забелязва по отношение на цената за грам канабис-смола за
периода от последните пет години (2010-2014 г. ) е, че най висока цена е за 2013 г.,
когато най-ниската, най-високата и най-разпространената цени са най-високи през
2013 г. (съответно 5, 40 и 20 евро). Почти без промяна остават цените за грам вносен
канабис-трева за този период, най-ниската цена за грам е 5 евро, най-високата 40 евро
и най-разпространената цена 10-12,5 евро.
Цените на хероина остават относително стабилни през разглеждания период, като
най-високата, най-разпространена цена за грам хероин е през последната 2014 г. (40
евро), а за останалия период е между 25-35 евро за грам.
Кокаинът и амфетамините са с едни от най-стабилните цени за последните пет
години. Като най-разпространената цена за един грам кокаин е 60-70 евро, а найразпространената цена за един грам амфетамини е 10 евро.
За периода от 2010-2014 г. се забелязва увеличение на максималните стойности в
процентното съдържание на THC в пробите на канабис-трева (от 15% през 2010 до
30% максимално съдържание през 2015 г.). По отношение на най-разпространеното
съдържание на THC, най-високите стойности са през последните две години
(съответно 14% за 2013 г. и 14,5 % за 2014 г.), които са в пъти по-високи спрямо 2010,
2011 и 2012 г. (съответно 3%, 6% и 1% ).
По отношение на чистотата на хероина, през разглеждания период се забелязва
значителен спад в съдържанието (най-разпространеното) на активното вещество (18%
през 2010 г. до 0,5% през 2014 г.), успоредно с това се забелязва увеличение на
максималните стойности.
Относително стабилни през последните пет години са минималните и
максималните стойности на процентното съдържание на активното вещество в
кокаина. Подобно е положението и за пробите с най-разпространено процентно
съдържание на активното вещество, с изключение на последната 2014 г. , когато то е
4,2% (за предишните години е в рамките на 16-22%). Подобна е ситуацията с
процентното съдържание на активното вещество по отношение на метамфетамините,
където минималните и максималните стойности са относително стабилни, но найразпространените стойности на съдържание на активната съставка са най-ниски през
последните две години 2,8-3% (за периода от 2010-2012 г. съответно 56-68%).
Амфетамините също имат приблизително стабилни стойности на процентно
съдържание на активната съставка през 2010-2015 г.54
Дългосрочни тенденции
За периода от 2005-2014 г. , през последната година има най-голям брой
изземвания на канабис трева (3516). По отношение на хероина през 2006 г. са
отчетени най-много случаи на изземвания (399).
Най-голямо количество канабис смола е иззето през 2012 г. (15967,24 кг.), което
за разглеждания период е най-значителното количество за този наркотик спрямо
иззетите количества от него през останалите години (минимумът от 0,014 кг. през 2005
53

Източник: Лаборатория на сектор „Наркотици“, Научноизследователски институт по криминалистика и криминология,
Министерство на вътрешните работи
54
Източник: Агенция „Митници“, ГДБОП, ГДГП, НИКК, ОСНВ, ПИЦ и НПО (2010-2014 година)
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г. до максимумът от 44,507 кг. през 2009 г.). Най-голямото количество канабис трева е
задържано през 2005 г. – 4211,295 кг., като за периода от 2007-2010 г. има известен
спад в заловените количества от него в сравнение с останалите години. Най-голямото
задържано количество хероин през разглеждания период е през 2007 г. (1300,3013
кг.), като за периода 2010-2013 г. са отчетени най-малките количества за страната, за
последните 10 години. Тук трябва да се отбележи, че за последните десет години, от
2011 г. рязко е намаляло процентното съдържание на активното вещество на хероина
(в най-разпространените проби). Най-голямото количество заловен кокаин е през 2009
г. (235,25 кг.). През 2005 г. е заловено най-голямото количество амфетамини
(1384,183 кг.), а най-голям брой таблетки от него са иззети през 2007 г. (6118). Найголям брой таблетки екстази за иззети през 2007 г. (24155), а най-много килограми,
през 2014 г. (147,934).55
Международни операции по противодействие на нелегалния наркотрафик
През 2014 г. Агенция „Митници”, съвместно с ДМОС-МВР, СДПОП-ДАНС и ГДКПМВР, взе участие в две операции, инициирани в рамките на ЕМРАСТ - Европол
(Европейска мултидисциплинарна платформа срещу заплахите от престъпността).
В периода 12.06.-13.07.2014 г., времето на провеждане на световното първенство
по футбол в Бразилия, на територията на ЕС се проведе операция „FULECO”.
Операцията беше насочена към противодействие на трафика на наркотични вещества
чрез използване на въздушни куриери.
На 17 и 18.09.2014 г. на територията на страните членки на ЕС беше проведена
операция „JAD 2014”. В България се осъществиха мероприятия в приоритетни
области „Незаконен трафик на наркотични вещества”, „Трафик на хора”, „Сексуална
експлоатация на деца” и „Киберпрестъпност”.
Служители от отдели „Борба с наркотрафика” в системата на Агенция „Митници”
взеха участие на 10.04.2014 г. и в еднодневна международна операция „VOYAGER
2014” на територията на гр. София, гр. Варна, гр. Русе и на главен път І-8/Е-80/ в
района на Капитан Андреево. Съвместно с екипи от Криминална полиция,
Икономическа полиция, Гранична полиция, Охранителна полиция, Дирекция
„Миграция” и Автомобилна администрация се осъществяваха широкообхватни
контролни действия на пътуващите с международни автобусни линии лица с цел
противодействие на трансграничната престъпност - трафик на наркотици, притежание
на огнестрелно и друг вид оръжие, крадени стоки, фалшиви документи и пари, трафик
на хора, нелегална емиграция и установяване на издирвани лица.56
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Източник: Агенция „Митници“, ГДБОП, ГДГП (2005-2014 година)
Източник: Агенция „Митници“
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10. Затвори

В рамките на този раздел ще бъдат разгледани следните основни теми:
 Интервенции в наказателната система;
 Употреба на наркотици и проблемна употреба на наркотици в затворите;
 Отговори на здравните последици, свързани с употребата на наркотици в
затворите.

Организация
Съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 ЗИНЗС прякото ръководство и контрол
върху дейността на местата за лишаване от свобода се осъществява от Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“. В Република България са изградени
дванадесет затвора и един поправителен дом. Към затворите са създадени 4
затворнически общежития от закрит и 18 от открит тип. Наказанието лишаване от
свобода се изпълнява чрез настаняване на осъдените в затвори и поправителни
домове, и подлагането им на поправително въздействие. Категорията лица, кито се
настаняват са освен осъдени лица и обвиняеми и подсъдими, в района на който се
осъществява досъдебното производство или се разглежда делото, а непълнолетните
се настаняват в поправителен дом. В изпълнение на разпоредбите на чл. 260, ал. 1
ЗИНЗС в затворите и поправителните домове се настаняват и задържаните лица по
искане за предаване на чужда държава, както и български граждани, осъдени на
лишаване от свобода от чуждестранен съд и предадени на Република България за
изтърпяване на наложеното наказание. В затворите и поправителния дом, като
териториални служби на ГДИН, лишените от свобода се разпределят съобразно
възможностите те да изтърпяват наказанието в най-близкия до постоянния им адрес
затвор или поправителен дом /чл. 57, ал. 2 ЗИНЗС/. Към 01.01.2015 г. са настанени
общо 7 870 лица, от които 7 201 са осъдени, 190 обвиняеми и 479 подсъдими, а
чужденците са 232 лица от общия брой.
Към 01.01.2015 г. В затворите в страната пребивават общо 7870 лишени от
свобода, като от тях 7611 мъже и 259 жени (виж Таблица 1).
Таблица 1
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАТВОРНИЧЕСКАТА ПОПУЛАЦИЯ ПО ПОЛ
общо
мъ
жен
же
и
общ брой

7870

7611

259

в т.ч. чужденци

232

230

2

Обвиняеми

190

181

9

Подсъдими

479

467

12

Осъдени

7201

6963

238

Източник: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
Таблица 2
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАТВОРНИЧЕСКАТА ПОПУЛАЦИЯ ПО ВЪЗРАСТ
Непъ
л- нолетни
36

от 19
до 21г.
203

от 22
до 25г.
753

от 26
до 30г.

от 31
до 40г.

от 41
до 50г.

1244

2507

1535

от 51
до 60
681

от 61
до 70
202

71 и
повече
40

Източник: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

123

9.1 Употреба на наркотици сред лишените от свобода
В края на 2014 г. Национален фокусен център (НФЦ) проведе Национално
представително проучване с акцент върху обществените нагласи и поведението
спрямо употребата на цигари, алкохол, медикаменти и други психоактивни вещества
сред лицата, настанени в местата за лишаване от свобода в България. Проучването
бе проведено сред 3009 лишени от свобода,57а получените данни очертават следната
картина:
Употреба на марихуана
- Преди лишаване от свобода
7,28% (198 лица) от отговорилите лица посочват, че за последен път са
употребили марихуана през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от
свобода; 4,49% заявяват, че са употребили през последните 12 месеца, но не през
последните 30 дни; 9,89% посочват, че са употребили марихуана преди повече от 12
месеца, а 78,34% (2130) никога не са употребявали марихуана преди настоящото им
лишаване от свобода.
По отношение на честотата на употреба на марихуана в последните 30 дни извън
затвора преди настоящото лишаване от свобода, 8,87% от отговорилите посочват, че
това се е случвало веднъж седмично или по-рядко, 2,09% заявяват, че са
употребявали марихуана в 4-9 дни, 2,29% - 10-19 дни, 4,88% посочват ежедневна или
почти ежедневна употреба, а 81,85% са заявили, че не са употребявали марихуана
през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от свобода.
- В затвора
По отношение на актуалната употреба на марихуана (през последните 30 дни),
3,29% от отговорилите посочват, че са употребявали марихуана ежедневно или почти
ежедневно, 1,24% са употребявали веднъж-два пъти седмично, 2,79% - веднъж
седмично или по-рядко, 92,68% са заявили, че не са употребявали марихуана през
последните 30 дни.
По отношение на употребата в затвор (този или друг), 5,55% от отговорилите
посочват, че са употребили марихуана някога в предишен затвор, 1,36% са
употребявали преди повече от 12 месеца в този затвор, 1,4% са употребили през
последните 12 месеца в този затвор, 3,06% са употребили през последните 30 дни в
този затвор, а 88,63% никога не са употребявали марихуана в този затвор.
2,62% от всички анкетирани лица са посочили марихуаната като първо
психоактивно вещество, употребено в затвор.
Употреба на хашиш
- Преди лишаване от свобода:
2,79% (75 лица) от отговорилите лица посочват, че за последен път са употребили
хашиш през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от свобода; 2,6%
заявяват, че са употребили през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни;
7,13% посочват, че са употребили хашиш преди повече от 12 месеца, а 87,48% (2355)
никога не са употребявали хашиш преди настоящото им лишаване от свобода (от тях
колко са употребили в затвора).
По отношение на честотата на употреба на хашиш в последните 30 дни преди
настоящото лишаване от свобода, 3,64% от отговорилите посочват, че това се е
случвало веднъж седмично или по-рядко, 0,81% заявяват, че са употребявали хашиш в
4-9 дни, 1,41% - 10-19 дни, 3,64% посочват ежедневна или почти ежедневна употреба,
а 90,5% са заявили, че не са употребявали хашиш през последните 30 дни преди
настоящото им лишаване от свобода.
- В затвора:
По отношение на актуалната употреба на хашиш (през последните 30 дни), 1,56%
от отговорилите посочват, че са употребявали хашиш ежедневно или почти
ежедневно, 0,55% са употребявали веднъж-два пъти седмично, 0,86% - веднъж
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седмично или по-рядко, 97,03% са заявили, че не са употребявали хашиш през
последните 30 дни.
По отношение на употребата в затвор (този или друг), 2,54% от отговорилите
посочват, че са употребили хашиш някога в предишен затвор, 0,82% са употребявали
преди повече от 12 месеца в този затвор, 0,47% са употребили през последните 12
месеца в този затвор, 2,03% са употребили през последните 30 дни в този затвор, а
91,13% никога не са употребявали хашиш в този затвор. 1,79% от всички анкетирани
лица са посочили хашиш като първо психоактивно вещество, употребено в затвор.
Употреба на кокаин (прах)
- Преди лишаване от свобода:
2,76% (74 лица) от отговорилите лица посочват, че за последен път са употребили
кокаин през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от свобода; 2,14%
заявяват, че са употребили през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни;
7,37% посочват, че са употребили преди повече от 12 месеца, а 87,75% (2356) никога
не са употребявали кокаин преди настоящото им лишаване от свобода.
По отношение на честотата на употреба през последните 30 дни преди настоящото
лишаване от свобода, 3,34% от отговорилите посочват, че това се е случвало веднъж
седмично или по-рядко, 0,51% заявяват, че са употребявали в 4-9 дни, 1,01% - 10-19
дни, 3,44% посочват ежедневна или почти ежедневна употреба, а 91,69% са заявили,
че не са употребявали кокаин през последните 30 дни преди настоящото им лишаване
от свобода.
- В затвора:
По отношение на актуалната употреба (през последните 30 дни), 1,64% от
отговорилите посочват, че са употребявали ежедневно или почти ежедневно, 0,55% са
употребявали веднъж-два пъти седмично, 1,05% - веднъж седмично или по-рядко,
96,77% са заявили, че не са употребявали кокаин през последните 30 дни.
По отношение на употребата в затвор (този или друг), 2,39% от отговорилите
посочват, че са употребили кокаин някога в предишен затвор, 0,43% са употребявали
преди повече от 12 месеца в този затвор, 0,66% са употребили през последните 12
месеца в този затвор, 1,92% са употребили през последните 30 дни в този затвор, а
94,6% никога не са употребявали кокаин в този затвор. 1,79% от всички анкетирани
лица са посочили кокаин като първо психоактивно вещество, употребено в затвор.
Употреба на крек кокаин
- Преди лишаване от свобода:
1,86% (50 лица) от отговорилите лица посочват, че за последен път са употребили
крек кокаин през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от свобода; 1,94%
заявяват, че са употребили през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни;
4,51% посочват, че са употребили преди повече от 12 месеца, а 91,7% (2461) никога не
са употребявали крек кокаин преди настоящото им лишаване от свобода (от тях
колко са употребили в затвора).
По отношение на честотата на употреба на крек кокаин в последните 30 дни преди
настоящото лишаване от свобода, 2,34% от отговорилите посочват, че това се е
случвало веднъж седмично или по-рядко, 0,1% заявяват, че са употребявали в 4-9 дни,
0,41% - 10-19 дни, 2,45% посочват ежедневна или почти ежедневна употреба, а 94,7%
са заявили, че не са употребявали крек кокаин през последните 30 дни преди
настоящото им лишаване от свобода.
- В затвора:
По отношение на актуалната употреба (през последните 30 дни), 1,7% от
отговорилите посочват, че са употребявали ежедневно или почти ежедневно, 0,47% са
употребявали веднъж-два пъти седмично, 0,7% - веднъж седмично или по-рядко,
97,6% са заявили, че не са употребявали през последните 30 дни.
По отношение на употребата в затвор (този или друг), 1,69% от отговорилите
посочват, че са употребили някога в предишен затвор, 0,31% са употребявали преди
повече от 12 месеца в този затвор, 0,43% са употребили през последните 12 месеца в
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този затвор, 1,81% са употребили през последните 30 дни в този затвор, а 95,76%
никога не са употребявали в този затвор.
1,26% от всички анкетирани лица са посочили крек като първо психоактивно
вещество, употребено в затвор.
Употреба на амфетамини
- Преди лишаване от свобода:
4,2% (113 лица) от отговорилите лица посочват, че за последен път са употребили
през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от свобода; 3,04% заявяват,
че са употребили през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни; 6,72%
посочват, че са употребили преди повече от 12 месеца, а 86,04% (2317) никога не са
употребявали преди настоящото им лишаване от свобода.
По отношение на честотата на употреба в последните 30 дни преди настоящото
лишаване от свобода, 1,48% от отговорилите посочват, че това се е случвало веднъж
седмично или по-рядко, 1,73% заявяват, че са употребявали в 4-9 дни, 1,22% - 10-19
дни, 3,46% посочват ежедневна или почти ежедневна употреба, а 89,1% са заявили, че
не са употребявали през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от
свобода.
- В затвора:
По отношение на актуалната употреба (през последните 30 дни), 1,68% от
отговорилите посочват, че са употребявали ежедневно или почти ежедневно, 0,7% са
употребявали веднъж-два пъти седмично, 1,48% - веднъж седмично или по-рядко,
96,13% са заявили, че не са употребявали през последните 30 дни.
По отношение на употребата в затвор (този или друг), 3,09% от отговорилите
посочват, че са употребили някога в предишен затвор, 0,63% са употребявали преди
повече от 12 месеца в този затвор, 0,7% са употребили през последните 12 месеца в
този затвор, 2,23% са употребили през последните 30 дни в този затвор, а 93,34%
никога не са употребявали в този затвор.
1,53% от всички анкетирани лица са посочили амфетамините като първо
психоактивно вещество, употребено в затвор.
Употреба на метамфетамини
- Преди лишаване от свобода:
3,16% (85 лица) от отговорилите лица посочват, че за последен път са употребили
през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от свобода; 2,64% заявяват,
че са употребили през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни; 5,46%
посочват, че са употребили преди повече от 12 месеца, а 88,74% (2387) никога не са
употребявали преди настоящото им лишаване от свобода.
По отношение на честотата на употреба на метамфетамини в последните 30 дни
преди настоящото лишаване от свобода, 3,06% от отговорилите посочват, че това се е
случвало веднъж седмично или по-рядко, 1,02% заявяват, че са употребявали в 4-9
дни, 1,33% - 10-19 дни, 3,26% посочват ежедневна или почти ежедневна употреба, а
91,33% са заявили, че не са употребявали през последните 30 дни преди настоящото
им лишаване от свобода.
- В затвора:
По отношение на актуалната употреба (през последните 30 дни), 1,02% от
отговорилите посочват, че са употребявали ежедневно или почти ежедневно, 0,55% са
употребявали веднъж-два пъти седмично, 1,25% - веднъж седмично или по-рядко,
97,18% са заявили, че не са употребявали през последните 30 дни.
По отношение на употребата в затвор (този или друг), 2,12% от отговорилите
посочват, че са употребили някога в предишен затвор, 0,55% са употребявали преди
повече от 12 месеца в този затвор, 0,75% са употребили през последните 12 месеца в
този затвор, 1,89% са употребили през последните 30 дни в този затвор, а 94,69%
никога не са употребявали в този затвор.
1,49% от всички анкетирани лица са посочили метамфетамини като първо
психоактивно вещество, употребено в затвор.
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Употреба на екстази
- Преди лишаване от свобода:
2,01% (54 лица) от отговорилите лица посочват, че за последен път са употребили
през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от свобода; 1,9% заявяват, че
са употребили през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни; 5,22%
посочват, че са употребили преди повече от 12 месеца, а 90,86% (2130) никога не са
употребявали преди настоящото им лишаване от свобода.
По отношение на честотата на употреба в последните 30 дни преди настоящото
лишаване от свобода, 2,25% от отговорилите посочват, че това се е случвало веднъж
седмично или по-рядко, 0,61% заявяват, че са употребявали в 4-9 дни, 0,51% - 10-19
дни, 3,57% посочват ежедневна или почти ежедневна употреба, а 93,05% са заявили,
че не са употребявали през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от
свобода.
- В затвора:
По отношение на актуалната употреба (през последните 30 дни), 0,86% от
отговорилите посочват, че са употребявали ежедневно или почти ежедневно, 0,47% са
употребявали веднъж-два пъти седмично, 0,82% - веднъж седмично или по-рядко,
97,84% са заявили, че не са употребявали през последните 30 дни.
По отношение на употребата в затвор (този или друг), 1,5% от отговорилите
посочват, че са употребили някога в предишен затвор, 0,27% са употребявали преди
повече от 12 месеца в този затвор, 0,47% са употребили през последните 12 месеца в
този затвор, 1,61% са употребили през последните 30 дни в този затвор, а 96,14%
никога не са употребявали в този затвор.
1,26% от всички анкетирани лица са посочили екстази като първо психоактивно
вещество, употребено в затвор.
Употреба на халюциногенни гъби
- Преди лишаване от свобода:
1,16% (31 лица) от отговорилите лица посочват, че за последен път са употребили
през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от свобода; 0,93% заявяват,
че са употребили през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни; 2,95%
посочват, че са употребили преди повече от 12 месеца, а 94,95% (2540) никога не са
употребявали преди настоящото им лишаване от свобода.
По отношение на честотата на употреба в последните 30 дни преди настоящото
лишаване от свобода, 0,93% от отговорилите посочват, че това се е случвало веднъж
седмично или по-рядко, 0,31% заявяват, че са употребявали в 4-9 дни, 0,21% - 10-19
дни, 2,06% посочват ежедневна или почти ежедневна употреба, а 96,49% са заявили,
че не са употребявали през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от
свобода.
- В затвора:
По отношение на актуалната употреба (през последните 30 дни), 0,67% от
отговорилите посочват, че са употребявали ежедневно или почти ежедневно, 0,27% са
употребявали веднъж-два пъти седмично, 0,39% - веднъж седмично или по-рядко,
98,66% са заявили, че не са употребявали през последните 30 дни.
По отношение на употребата в затвор (този или друг), 1,06% от отговорилите
посочват, че са употребили някога в предишен затвор, 0,31% са употребявали преди
повече от 12 месеца в този затвор, 0,28% са употребили през последните 12 месеца в
този затвор, 1,62% са употребили през последните 30 дни в този затвор, а 96,73%
никога не са употребявали в този затвор. 1,2% от всички анкетирани лица са посочили
халюциногенните гъби като първо психоактивно вещество, употребено в затвор.
Употреба на кетамин
- Преди лишаване от свобода:
0,97% (26 лица) от отговорилите лица посочват, че за последен път са употребили
през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от свобода; 4,49% заявяват,
че са употребили през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни; 9,89%
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посочват, че са употребили преди повече от 12 месеца, а 78,34% (2130) никога не са
употребявали преди настоящото им лишаване от свобода.
По отношение на честотата на употреба в последните 30 дни преди настоящото
лишаване от свобода, 0,93% от отговорилите посочват, че това се е случвало веднъж
седмично или по-рядко, 0,21% - 10-19 дни, 1,86% посочват ежедневна или почти
ежедневна употреба, а 97% са заявили, че не са употребявали през последните 30 дни
преди настоящото им лишаване от свобода.
- В затвора:
По отношение на актуалната употреба (през последните 30 дни), 0,74% от
отговорилите посочват, че са употребявали ежедневно или почти ежедневно, 0,27% са
употребявали веднъж-два пъти седмично, 0,43% - веднъж седмично или по-рядко,
98,55% са заявили, че не са употребявали през последните 30 дни.
По отношение на употребата в затвор (този или друг), 0,98% от отговорилите
посочват, че са употребили някога в предишен затвор, 0,35% са употребявали преди
повече от 12 месеца в този затвор, 0,35% са употребили през последните 12 месеца в
този затвор, 1,54% са употребили през последните 30 дни в този затвор, а 96,77%
никога не са употребявали в този затвор. 1,01% от всички анкетирани лица са
посочили кетамин като първо психоактивно вещество, употребено в затвор.
Употреба на LSD
- Преди лишаване от свобода:
1,16% (31 лица) от отговорилите лица посочват, че за последен път са употребили
през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от свобода; 0,75% заявяват,
че са употребили през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни; 2,73%
посочват, че са употребили преди повече от 12 месеца, а 95,35% (2545) никога не са
употребявали преди настоящото им лишаване от свобода.
По отношение на честотата на употреба в последните 30 дни преди настоящото
лишаване от свобода на лицата, които са в затвора от не повече от една година,
1,34% от отговорилите посочват, че това се е случвало веднъж седмично или по-рядко,
0,21% заявяват, че са употребявали в 4-9 дни, 0,31% - 10-19 дни, 2,06% посочват
ежедневна или почти ежедневна употреба, а 96,08% са заявили, че не са
употребявали през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от свобода.
- В затвора:
По отношение на актуалната употреба (през последните 30 дни), 0,67% от
отговорилите посочват, че са употребявали ежедневно или почти ежедневно, 0,27% са
употребявали веднъж-два пъти седмично, 0,51% - веднъж седмично или по-рядко,
98,55% са заявили, че не са употребявали през последните 30 дни.
По отношение на употребата в затвор (този или друг), 1,06% от отговорилите
посочват, че са употребили някога в предишен затвор, 0,16% са употребявали преди
повече от 12 месеца в този затвор, 0,51% са употребили през последните 12 месеца в
този затвор, 1,42% са употребили през последните 30 дни в този затвор, а 96,85%
никога не са употребявали в този затвор. 1,36% от всички анкетирани лица са
посочили LSD като първо психоактивно вещество, употребено в затвор.
Употреба на хероин
- Преди лишаване от свобода:
4,03% (108 лица) от отговорилите лица посочват, че за последен път са
употребили през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от свобода; 1,98%
заявяват, че са употребили през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни;
4,93% посочват, че са употребили преди повече от 12 месеца, а 89,06% (2385) никога
не са употребявали преди настоящото им лишаване от свобода.
По отношение на честотата на употреба в последните 30 дни преди настоящото
лишаване от свобода, 4,44% от отговорилите посочват, че това се е случвало веднъж
седмично или по-рядко, 0,62% заявяват, че са употребявали в 4-9 дни, 0,41% - 10-19
дни, 2,99% посочват ежедневна или почти ежедневна употреба, а 91,54% са заявили,
че не са употребявали през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от
свобода.
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- В затвора:
По отношение на актуалната употреба (през последните 30 дни), 2,23% от
отговорилите посочват, че са употребявали ежедневно или почти ежедневно, 0,74% са
употребявали веднъж-два пъти седмично, 0,94% - веднъж седмично или по-рядко,
96,09% са заявили, че не са употребявали през последните 30 дни.
По отношение на употребата в затвор (този или друг), 3,18% от отговорилите
посочват, че са употребили някога в предишен затвор, 0,63% са употребявали преди
повече от 12 месеца в този затвор, 0,82% са употребили през последните 12 месеца в
този затвор, 1,97% са употребили през последните 30 дни в този затвор, а 93,39%
никога не са употребявали в този затвор. 1,86% от всички анкетирани лица са
посочили хероин като първо психоактивно вещество, употребено в затвор.
Употреба на метадон
- Преди лишаване от свобода:
2,24% (60 лица) от отговорилите лица посочват, че за последен път са употребили
през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от свобода; 1,34% заявяват,
че са употребили през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни; 3,1%
посочват, че са употребили преди повече от 12 месеца, а 93,32% (2501) никога не са
употребявали преди настоящото им лишаване от свобода.
По отношение на честотата на употреба в последните 30 дни преди настоящото
лишаване от свобода, 3,61% от отговорилите посочват, че това се е случвало веднъж
седмично или по-рядко, 0,72% заявяват, че са употребявали в 4-9 дни, 0,1% - 10-19
дни, 2,27% посочват ежедневна или почти ежедневна употреба, а 93,29% са заявили,
че не са употребявали през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от
свобода.
- В затвора:
По отношение на актуалната употреба (през последните 30 дни), 1,41% от
отговорилите посочват, че са употребявали ежедневно или почти ежедневно, 0,43% са
употребявали веднъж-два пъти седмично, 0,67% - веднъж седмично или по-рядко,
97,49% са заявили, че не са употребявали през последните 30 дни.
По отношение на употребата в затвор (този или друг), 1,97% от отговорилите
посочват, че са употребили някога в предишен затвор, 0,63% са употребявали преди
повече от 12 месеца в този затвор, 0,59% са употребили през последните 12 месеца в
този затвор, 1,61% са употребили през последните 30 дни в този затвор, а 95,19%
никога не са употребявали в този затвор. 1,3% от всички анкетирани лица са посочили
метадон като първо психоактивно вещество, употребено в затвор.
Употреба на бупренорфин
- Преди лишаване от свобода:
0,56% (15 лица) от отговорилите лица посочват, че за последен път са употребили
през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от свобода; 0,56% заявяват,
че са употребили през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни; 0,94%
посочват, че са употребили преди повече от 12 месеца, а 97,94% (2611) никога не са
употребявали преди настоящото им лишаване от свобода.
По отношение на честотата на употреба в последните 30 дни преди настоящото
лишаване от свобода, 0,72% от отговорилите посочват, че това се е случвало веднъж
седмично или по-рядко, 0,21% заявяват, че са употребявали в 4-9 дни, 0,1% - 10-19
дни, 1,45% посочват ежедневна или почти ежедневна употреба, а 97,51% са заявили,
че не са употребявали през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от
свобода.
- В затвора:
По отношение на актуалната употреба (през последните 30 дни), 0,5% от
отговорилите посочват, че са употребявали ежедневно или почти ежедневно, 0,27% са
употребявали веднъж-два пъти седмично, 0,39% - веднъж седмично или по-рядко,
97,79% са заявили, че не са употребявали през последните 30 дни.
По отношение на употребата в затвор (този или друг), 0,87% от отговорилите
посочват, че са употребили някога в предишен затвор, 0,31% са употребявали преди
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повече от 12 месеца в този затвор, 0,39% са употребили през последните 12 месеца в
този затвор, 1,46% са употребили през последните 30 дни в този затвор, а 96,96%
никога не са употребявали в този затвор. 1,06% от всички анкетирани лица са
посочили бупренорфин като първо психоактивно вещество, употребено в затвор.
Употреба на фентанил
- Преди лишаване от свобода:
0,6% (16 лица) от отговорилите лица посочват, че за последен път са употребили
през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от свобода; 0,37% заявяват,
че са употребили през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни; 1,09%
посочват, че са употребили преди повече от 12 месеца, а 97,94% (2612) никога не са
употребявали преди настоящото им лишаване от свобода.
По отношение на честотата на употреба в последните 30 дни преди настоящото
лишаване от свобода, 0,62% от отговорилите посочват, че това се е случвало веднъж
седмично или по-рядко, 0,21% заявяват, че са употребявали в 4-9 дни, 0,21% - 10-19
дни, 1,34% посочват ежедневна или почти ежедневна употреба, а 97,62% са заявили,
че не са употребявали през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от
свобода.
- В затвора:
По отношение на актуалната употреба (през последните 30 дни), 0,43% от
отговорилите посочват, че са употребявали ежедневно или почти ежедневно, 0,35% са
употребявали веднъж-два пъти седмично, 0,31% - веднъж седмично или по-рядко,
97,86% са заявили, че не са употребявали през последните 30 дни.
По отношение на употребата в затвор (този или друг), 0,83% от отговорилите
посочват, че са употребили някога в предишен затвор, 0,36% са употребявали преди
повече от 12 месеца в този затвор, 0,36% са употребили през последните 12 месеца в
този затвор, 1,38% са употребили през последните 30 дни в този затвор, а 97,01%
никога не са употребявали в този затвор. 1,2% от всички анкетирани лица са посочили
фентанил като първо психоактивно вещество, употребено в затвор.
Употреба на барбитурати
- Преди лишаване от свобода:
0,9% (24 лица) от отговорилите лица посочват, че за последен път са употребили
през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от свобода; 0,56% заявяват,
че са употребили през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни; 1,69%
посочват, че са употребили преди повече от 12 месеца, а 96,85% (2583) никога не са
употребявали преди настоящото им лишаване от свобода.
По отношение на честотата на употреба в последните 30 дни преди настоящото
лишаване от свобода, 0,83% от отговорилите посочват, че това се е случвало веднъж
седмично или по-рядко, 0,21% заявяват, че са употребявали в 4-9 дни, 1,97% посочват
ежедневна или почти ежедневна употреба, а 97% са заявили, че не са употребявали
през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от свобода.
- В затвора:
По отношение на актуалната употреба (през последните 30 дни), 0,63% от
отговорилите посочват, че са употребявали ежедневно или почти ежедневно, 0,35% са
употребявали веднъж-два пъти седмично, 0,39% - веднъж седмично или по-рядко,
98,63% са заявили, че не са употребявали през последните 30 дни.
По отношение на употребата в затвор (този или друг), 1,34% от отговорилите
посочват, че са употребили някога в предишен затвор, 0,51% са употребявали преди
повече от 12 месеца в този затвор, 0,43% са употребили през последните 12 месеца в
този затвор, 1,38% са употребили през последните 30 дни в този затвор, а 96,33%
никога не са употребявали в този затвор. 1,16% от всички анкетирани лица са
посочили барбитурати като първо психоактивно вещество, употребено в затвор.
Употреба на бензодиазепини
- Преди лишаване от свобода:
1,35% (36 лица) от отговорилите лица посочват, че за последен път са употребили
през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от свобода; 0,9% заявяват, че
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са употребили през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни; 1,87%
посочват, че са употребили преди повече от 12 месеца, а 95,88% (2560) никога не са
употребявали преди настоящото им лишаване от свобода.
По отношение на честотата на употреба в последните 30 дни преди настоящото
лишаване от свобода, 1,24% от отговорилите посочват, че това се е случвало веднъж
седмично или по-рядко, 0,21% заявяват, че са употребявали в 4-9 дни, 0,1% - 10-19
дни, 2,07% посочват ежедневна или почти ежедневна употреба, а 96,38% са заявили,
че не са употребявали през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от
свобода.
- В затвора:
По отношение на актуалната употреба (през последните 30 дни), 0,82% от
отговорилите посочват, че са употребявали ежедневно или почти ежедневно, 0,43% са
употребявали веднъж-два пъти седмично, 0,43% - веднъж седмично или по-рядко,
98,31% са заявили, че не са употребявали през последните 30 дни.
По отношение на употребата в затвор (този или друг), 1,3% от отговорилите
посочват, че са употребили някога в предишен затвор, 0,47% са употребявали преди
повече от 12 месеца в този затвор, 0,43% са употребили през последните 12 месеца в
този затвор, 1,58% са употребили през последните 30 дни в този затвор, а 96,21%
никога не са употребявали в този затвор. 1,16% от всички анкетирани лица са
посочили бензодиазепини като първо психоактивно вещество, употребено в затвор.
Употреба на GHB/GBL
- Преди лишаване от свобода:
0,53% (14 лица) от отговорилите лица посочват, че за последен път са употребили
през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от свобода; 0,11% заявяват,
че са употребили през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни; 1,02%
посочват, че са употребили преди повече от 12 месеца, а 998,34% (2614) никога не са
употребявали преди настоящото им лишаване от свобода (от тях колко са
употребили в затвора).
По отношение на честотата на употреба в последните 30 дни преди настоящото
лишаване от свобода, 1,04% от отговорилите посочват, че това се е случвало веднъж
седмично или по-рядко, 0,1% заявяват, че са употребявали в 4-9 дни, 1,35% посочват
ежедневна или почти ежедневна употреба, а 97,51% са заявили, че не са
употребявали през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от свобода.
- В затвора:
По отношение на актуалната употреба (през последните 30 дни), 0,51% от
отговорилите посочват, че са употребявали ежедневно или почти ежедневно, 0,12% са
употребявали веднъж-два пъти седмично, 0,39% - веднъж седмично или по-рядко,
98,97% са заявили, че не са употребявали през последните 30 дни.
По отношение на употребата в затвор (този или друг), 0,64% от отговорилите
посочват, че са употребили някога в предишен затвор, 0,12% са употребявали преди
повече от 12 месеца в този затвор, 0,24% са употребили през последните 12 месеца в
този затвор, 1,47% са употребили през последните 30 дни в този затвор, а 97,53%
никога не са употребявали в този затвор. 0,93% от всички анкетирани лица са
посочили GHB/GBL като първо психоактивно вещество, употребено в затвор.
Употреба на лепило, бронз, разтворители
- Преди лишаване от свобода:
1,09% (29 лица) от отговорилите лица посочват, че за последен път са употребили
през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от свобода; 0,6% заявяват, че
са употребили през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни; 2,36%
посочват, че са употребили преди повече от 12 месеца, а 95,95% (2559) никога не са
употребявали преди настоящото им лишаване от свобода.
По отношение на честотата на употреба в последните 30 дни преди настоящото
лишаване от свобода, 1,14% от отговорилите посочват, че това се е случвало веднъж
седмично или по-рядко, 0,41% заявяват, че са употребявали в 4-9 дни, 0,21% - 10-19
дни, 1,66% посочват ежедневна или почти ежедневна употреба, а 96,58% са заявили,
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че не са употребявали през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от
свобода.
- В затвора:
По отношение на актуалната употреба (през последните 30 дни), 0,55% от
отговорилите посочват, че са употребявали ежедневно или почти ежедневно, 0,08% са
употребявали веднъж-два пъти седмично, 0,43% - веднъж седмично или по-рядко,
98,94% са заявили, че не са употребявали през последните 30 дни.
По отношение на употребата в затвор (този или друг), 0,91% от отговорилите
посочват, че са употребили някога в предишен затвор, 0,08% са употребявали преди
повече от 12 месеца в този затвор, 0,32% са употребили през последните 12 месеца в
този затвор, 1,55% са употребили през последните 30 дни в този затвор, а 97,14%
никога не са употребявали в този затвор. 1,06% от всички анкетирани лица са
посочили дишане на лепила, бронз, разтворители като първо психоактивно вещество,
употребено в затвор.
Употреба на ново вещество, наподобяващо ефекта на хероин
- Преди лишаване от свобода:
0,94% (25 лица) от отговорилите лица посочват, че за последен път са употребили
през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от свобода; 0,64% заявяват,
че са употребили през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни; 1,17%
посочват, че са употребили преди повече от 12 месеца, а 97,25% (2582) никога не са
употребявали преди настоящото им лишаване от свобода (от тях колко са
употребили в затвора).
По отношение на честотата на употреба в последните 30 дни преди настоящото
лишаване от свобода, 1,04% от отговорилите посочват, че това се е случвало веднъж
седмично или по-рядко, 0,1% заявяват, че са употребявали в 4-9 дни, 0,41% - 10-19
дни, 1,66% посочват ежедневна или почти ежедневна употреба, а 96,78% са заявили,
че не са употребявали през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от
свобода.
- В затвора:
По отношение на актуалната употреба (през последните 30 дни), 0,47% от
отговорилите посочват, че са употребявали ежедневно или почти ежедневно, 0,16% са
употребявали веднъж-два пъти седмично, 0,39% - веднъж седмично или по-рядко,
98,97% са заявили, че не са употребявали през последните 30 дни.
По отношение на употребата в затвор (този или друг), 0,95% от отговорилите
посочват, че са употребили някога в предишен затвор, 0,16% са употребявали преди
повече от 12 месеца в този затвор, 0,4% са употребили през последните 12 месеца в
този затвор, 1,51% са употребили през последните 30 дни в този затвор, а 96,98%
никога не са употребявали в този затвор. 1,16% от всички анкетирани лица са
посочили някакво ново вещество, наподобяващо ефекта на хероин като първо
психоактивно вещество, употребено в затвор.
Употреба на ново вещество, наподобяващо ефекта на марихуана
- Преди лишаване от свобода:
1,2% (32 лица) от отговорилите лица посочват, че за последен път са употребили
през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от свобода; 1,24% заявяват,
че са употребили през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни; 2,67%
посочват, че са употребили преди повече от 12 месеца, а 94,89% (2524) никога не са
употребявали преди настоящото им лишаване от свобода.
По отношение на честотата на употреба в последните 30 дни преди настоящото
лишаване от свобода, 1,04% от отговорилите посочват, че това се е случвало веднъж
седмично или по-рядко, 0,21% заявяват, че са употребявали в 4-9 дни, 0,31% - 10-19
дни, 2,07% посочват ежедневна или почти ежедневна употреба, а 96,37% са заявили,
че не са употребявали през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от
свобода.
- В затвора:
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По отношение на актуалната употреба (през последните 30 дни), 0,55% от
отговорилите посочват, че са употребявали ежедневно или почти ежедневно, 0,08% са
употребявали веднъж-два пъти седмично, 0,75% - веднъж седмично или по-рядко,
98,62% са заявили, че не са употребявали през последните 30 дни.
По отношение на употребата в затвор (този или друг), 1,07% от отговорилите
посочват, че са употребили някога в предишен затвор, 0,2% са употребявали преди
повече от 12 месеца в този затвор, 0,44% са употребили през последните 12 месеца в
този затвор, 1,47% са употребили през последните 30 дни в този затвор, а 96,82%
никога не са употребявали в този затвор. 1,16% от всички анкетирани лица са
посочили някакво ново вещество, наподобяващо ефекта на марихуана като първо
психоактивно вещество, употребено в затвор.
Употреба на ново вещество, наподобяващо ефекта на амфетамини
- Преди лишаване от свобода:
0,9% (24 лица) от отговорилите лица посочват, че за последен път са употребили
през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от свобода; 1,05% заявяват,
че са употребили през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни; 2,18%
посочват, че са употребили преди повече от 12 месеца, а 95,86% (2547) никога не са
употребявали преди настоящото им лишаване от свобода.
По отношение на честотата на употреба в последните 30 дни преди настоящото
лишаване от свобода, 1,14% от отговорилите посочват, че това се е случвало веднъж
седмично или по-рядко, 0,21% заявяват, че са употребявали в 4-9 дни, 2,59% посочват
ежедневна или почти ежедневна употреба, а 96,07% са заявили, че не са
употребявали през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от свобода.
- В затвора:
По отношение на актуалната употреба (през последните 30 дни), 0,39% от
отговорилите посочват, че са употребявали ежедневно или почти ежедневно, 0,12% са
употребявали веднъж-два пъти седмично, 0,35% - веднъж седмично или по-рядко,
99,13% са заявили, че не са употребявали през последните 30 дни.
По отношение на употребата в затвор (този или друг), 0,91% от отговорилите
посочват, че са употребили някога в предишен затвор, 0,04% са употребявали преди
повече от 12 месеца в този затвор, 0,4% са употребили през последните 12 месеца в
този затвор, 1,47% са употребили през последните 30 дни в този затвор, а 97,18%
никога не са употребявали в този затвор. 1,06% от всички анкетирани лица са
посочили някакво ново вещество, наподобяващо ефекта на амфетамнини като първо
психоактивно вещество, употребено в затвор.
Употреба на анаболни стероиди
- Преди лишаване от свобода:
0,76% (20 лица) от отговорилите лица посочват, че за последен път са употребили
през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от свобода; 0,57% заявяват,
че са употребили през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни; 2,27%
посочват, че са употребили преди повече от 12 месеца, а 96,4% (2547) никога не са
употребявали преди настоящото им лишаване от свобода.
По отношение на честотата на употреба в последните 30 дни преди настоящото
лишаване от свобода, 0,52% от отговорилите посочват, че това се е случвало веднъж
седмично или по-рядко, 0,1% заявяват, че са употребявали в 4-9 дни, 0,1% - 10-19 дни,
1,88% посочват ежедневна или почти ежедневна употреба, а 97,39% са заявили, че не
са употребявали през последните 30 дни преди настоящото им лишаване от свобода.
- В затвора:
По отношение на актуалната употреба (през последните 30 дни), 0,28% от
отговорилите посочват, че са употребявали ежедневно или почти ежедневно, 0,2% са
употребявали веднъж-два пъти седмично, 0,4% - веднъж седмично или по-рядко,
99,13% са заявили, че не са употребявали през последните 30 дни.
По отношение на употребата в затвор (този или друг), 0,64% от отговорилите
посочват, че са употребили някога в предишен затвор, 0,12% са употребявали преди
повече от 12 месеца в този затвор, 0,32% са употребили през последните 12 месеца в
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този затвор, 1,75% са употребили през последните 30 дни в този затвор, а 97,17%
никога не са употребявали в този затвор. 1,43% от всички анкетирани лица са
посочили анаболни стероиди като първо психоактивно вещество, употребено в затвор.
7.2 Здравни последици от употребата на наркотици сред лишените от
свобода
При постъпване в местата за лишаване от свобода за всеки осъден се изготвя
оценка на риска от рецидив и вреди. В тази връзка се използва информация от
различни здравни заведения, социални служби, органите на МВР, арестите, данни от
предишни осъждания, направеното психологическо изследване в затвора,
проведеното интервю и други. Самата оценка съдържа раздел „Злоупотреба с
наркотици“. По този начин инспекторите /социална дейност и възпитателна работа/
събират информация относно употребата на наркотици, основен използван наркотик,
използван интравенозно наркотик, злоупотреба с лекарства, употреба на наркотици в
комбинация с алкохол и/или лекарства, здравословни проблеми, история на леченията
и др. В много от случаите осъдените лица отказват да сътрудничат и не споделят
употребата на наркотични вещества или заявяват, че са употребявали, но не могат да
конкретизират вида вещество.
През последните години се запазва тенденцията за нарастване броя на осъдените
лица с наркотична зависимост, които постъпват в затворите.
Предвид специфичните личностови особености на тази категория лица, те оказват
влияние върху психоклимата в затворническите общности. Характерната при тях
манипулативност, емоционална нестабилност и нисък самоконтрол, са причина за
провокирането на конфликтни ситуации, прояви на вербална и невербална агресия и
делинквентно поведение. Задоволяването на потребността от наркотични вещества
или техни аналози е причина за изграждането на канали за внасяне им в
пeнитенциарните заведения и организиране на мрежи за разпространение. Не са
редки случаите на опити за внасяне на наркотици от техните семейства и близки.
Липсата на подкрепа от тяхна страна за справяне със зависимостта възпрепятства
прилаганите индивидуални и групови интервенции.58
Според данни от проучване сред лицата, настанени в местата за лишаване от
свобода в България, 4,2% от анкетираните лица заявяват, че веднъж са изпитвали
здравословни проблеми поради употреба на наркотик, 3,1% няколко, а 2,9% са
отговорили, че често са изпитвали подобни проблеми.
2,2% са заявили, че веднъж са изпитали проблеми в отношенията с другите, 4,3% няколко пъти, а 5,6% срещат често проблеми в отношенията с околните.
Семейните проблеми, породени от употребата на наркотици са често срещани при
7% от лицата, лишени от свобода, 2,9% - веднъж, 5,1% посочват, че няколко пъти
употребата им е била повод за подобни проблеми.
2,7% заявяват, че често имат проблеми с полицията, 5,5% - няколко пъти, а 8,2%
посочват, че често срещат проблеми с полицията.
Извън затвора, 7,7% от лишените от свобода са изпадали в състояние на свъхдоза
във връзка с употреба на опиоиди, при което се е налагало да получат професионална
медицинска помощ. Най-голям е делът на тези, които са изпадали в свръхдоза между
1 и 5 пъти – 84%. Употребата на други вещества е причина за изпадане в състояние на
свръхдоза при около 2% от анкетираните, като най-често лишените от свобода са
посочвали, че това се е случвало между 1 и 5 пъти извън затвора – 76% от всички
свръх дози от употреба на други вещества.
Около 3% от всички анкетирани лишени от свобода посочват, че в затвора са
изпадали в състояние на свръх доза във връзка с употреба на опиоиди, като най-голям
е делът на тези, на които им се е случило веднъж – 26%.59 Около 1% са лицата, които
в затвора са изпадали в свръхдоза от употреба на други вещества.
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Източник: Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“
От всички случаи на свръх доза в затвора от употреба на опиоиди
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21,3% (641) от затворниците заявяват, че са употребявали инжекционно наркотици.
По отношение на инжекционната употреба извън затвора, 18,6% от тях някога през
живота си са употребявали по този начин, а 6,2% са отговорили, че това се е случвало
през последните 30 дни. 8% (241) отговарят, че поне веднъж в периода на сегашното
лишаване от свобода са употребявали инжекционно наркотици, а 5,4% са инжектирали
наркотик в последните 30 дни от сегашното им лишаване от свобода.
81,3% (196) от всички 241 лица посочили, че поне веднъж са употребявали
инжекционно наркотици при настоящото лишаване от свобода заявяват, че са
споделяли игли, 75,1% са споделяли спринцовки, а 61,4% от инжекционно
употребявалите в затвора са споделяли други пособия за инжектиране.
11,7% (352) от всички лишени от свобода някога са употребявали използвани
преди тях пособия за инжектиране, като най-голям е делът на лицата, използвали след
техен приятел (4,7%) и след сексуалният им партньор (4,2%).
Разпространение на инфекциозни заболявания сред лишените от свобода
По отношение на разпространението на HIV сред затворническата популация, 1,9%
(56) от тестуваните някога в живота извън затвора са с положителен резултат, 29,9%
са с отрицателен, 6,3% са тестувани, но резултатът е неизвестен. 61,8% от
затворниците никога не са тестувани за HIV извън затвора. 1,9% от тестуваните при
сегашното лишаване от свобода затворници са с положителен резултат за HIV, 32,4%
с отрицателен, а 6,6% са тестувани, но резултатът е неизвестен. 59,1% от
анкетираните никога не са тестувани за HIV при настоящото лишаване от свобода.
Положителен резултат от извършено в друг затвор тестуване за HIV са посочили 1,1%
от затворниците, 15,2% са с отрицателен резултат, 5,6% са тестувани в друг затвор, но
резултатът е неизвестен, а 78,2% не са тестувани за HIV в друг затвор.
С положителен резултат от тестуване извън затвора за Хепатит В са 3,5%, с
отрицателен – 26,6%, тестуваните, при които резултатът е неизвестен са 5,2%, а
лишените от свобода, които никога не са тестувани за Хепатит В извън затвора са
64,7%. 3,4% от тестуваните при сегашното лишаване от свобода са с положителен
резултат за Хепатит В, с отрицателен са 26,1%, с неизвестен резултат – 5,9%, а тези,
които не са тестувани при сегашното лишаване от свобода са 64,7%. Положителен
резултат от извършено в друг затвор тестуване за Хепатит В са посочили 1,7% от
затворниците, отрицателен резултат – 13,1%, тестувани но с неизвестен резултат са
4,8%, а тези, които никога не са тестувани за Хепатит В в друг затвор са 80,4%.
5,2% (157) от тестуваните за Хепатит С някога в живота извън затвора са с
положителен резултат, 24,5% са с отрицателен, 5,2% са тестувани, но резултатът е
неизвестен. 65,2% от затворниците никога не са тестувани за Хепатит С извън затвора.
4,9% от тестуваните при сегашното лишаване от свобода затворници са с
положителен резултат, 25% с отрицателен, а 5,6% са тестувани, но резултатът е
неизвестен. 64,6% от анкетираните никога не са тестувани за Хепатит С при
настоящото лишаване от свобода. Положителен резултат от извършено в друг затвор
тестуване за Хепатит С са посочили 2,5% от затворниците, 13,1% са с отрицателен
резултат, 4,7% са тестувани в друг затвор, но резултатът е неизвестен, а 79,7% не са
тестувани за Хепатит С в друг затвор.
По отношение на разпространението на инфекциозни заболявания сред лишените
от свобода, посочили, че някога са употребявали инжекционно наркотици, 5,1% (33) са
с положителен резултат от тестуване за ХИВ извън затвора, 5% са с положителен
резултат от тестуване, извършено при настоящото лишаване от свобода, а 3,6% с
положителен резултат за ХИВ от тестуване в друг затвор. 10,3% от ИУН са с
положителен резултат от изследване за Хепатит В, извършено извън затвора, 9% - с
положителен резултат от изследване при настоящото лишаване от свобода, а 5,5%
имат положителен резултат от тестуване за Хепатит В, извършено в друг затвор.
19,5% от ИУН са с положителен резултат от изследване за Хепатит С, извършено
извън затвора, 17,6% са с положителен резултат от тестуване, извършено при
настоящото лишаване от свобода, а 9,7% са затворниците с положителен резултат от
изследване за Хепатит С, проведено в друг затвор.
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15,3% от всички затворници посочват, че познават един човек, заразен с ХИВ,
12,1% познават няколко души. 9% от анкетираните познават един човек, заразен с
Хепатит В, а 15,8% познават няколко души носители на вируса. Лишените от свобода,
които познават един човек, заразен с Хепатит С са 8,7%, а тези които познават няколко
– 18,1%. Посочилите, че познават един човек, които има или е имал сифилис са 7,5%,
а тези които познават няколко души – 8,9% от всички лишени от свобода.
През 2014 г. в местата за лишаване от свобода са извършени 4240 серологични
изследвания за ХИВ (през 2013 г. – 3883), новорегистрирани са 5 серопозитивни, в
сравнение с 12 за 2013 г. Съгласно чл. 34, ал. 2 и ал. 3, т. 4 от Наредба № 2 от 22
март 2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за лишаване
от свобода при постъпването в затвора и по време на изтърпяване на наказанието, на
всеки лишен от свобода се предлага изследване за ХИВ. Изследванията се провеждат
при спазване на принципите за доброволност, анонимност, конфиденциалност и
информирано съгласие. При съобщаване на положителен резултат за ХИВ се
провежда следтестово консултиране. За ХИВ позитивните се осигурява текущо
медицинско
наблюдение,
специализирани
лабораторни
изследвания
и
антиретровирусно лечение съвместно със специализираните лечебни заведения за
лечение на ХИВ инфекции в гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна и гр. Плевен. Услугата
се предоставя на място в затворите от КАБКИС, като основанието за това е съвместна
заповед на министъра на правосъдието и министъра на здравеопазването.
През 2014 г. са проведени 2962 серологични изследвания за сифилис на лишените
от свобода и са регистрирани 58 новооткрити случая (през 2013 г. – 3869 изследвания
и 47 новооткрити). На тези лица е осигурено лечение (виж Таблица 3).60
Таблица 3
ИЗВЪРШЕНИ СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ХИВ И СИФИЛИС
В ЗАТВОРИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2010-2014 ГОДИНА)
Серологични
изследвания
ХИВ

2010
г.
4 425

2011
г.
3 723

2012
г.
4 074

2013
г.
3 883

Сифилис

4 494

4 046

4 253

3 869

201
4 г.
424
0
296
2

Източник: Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“, Министерство на
правосъдието
7.3 Отговори на здравни последици от употреба на наркотици в затворите
Всеки лишен от свобода след постъпването му в затвора или поправителния дом
се подлага на първичен медицински преглед за оценка на общото му здравословно
състояние и санитарна обработка, като се отчита и наличието на симптоми на
наркотична и/или алкохолна зависимост и се набелязват мерките, които трябва да се
предприемат по време на изтърпяване на наказанието. През този период някои от
постъпващите лишени от свобода са с абстинентни прояви. Съгласно Наредба № 2 от
22 март 2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за
лишаване от свобода, лишените от свобода с алкохолна и/или наркотична зависимост
се вземат под наблюдение от психиатъра, който заедно с инспектор /психолог/ и
инспектор /социална дейност и възпитателна работа/ изготвя програма за тяхното
третиране. Налице е и правната възможност, съгласно чл. 92, ал. 1 от Наказателния
кодекс, когато престъплението е извършено от лице, което страда от алкохолизъм или
от друга наркомания, съдът наред с наказанието да постанови и принудително
лекуване. В тази връзка осъдените на лишаване от свобода, за които е постановено
принудително лечение, се превеждат в затвора в гр. Ловеч и се настаняват за лечение
в Специализираната болница за активно лечение на лишени от свобода /СБАЛЛС/.
Осъдените с алкохолна и/или наркотична зависимост, за които не е постановено
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Източник: Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“, Министерство на правосъдието
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принудително лечение, могат да бъдат преведени за лечение в СБАЛЛС към затвора в
гр. Ловеч при изявено от тяхна страна желание. Средната възраст на настанените
лица през 2014 г. наркозависими лица е между 20 и 30 години. Спрямо тях
първоначално се извършва детоксикация (10-14 дни). Поради комбинацията с други
препарати, през последните години се наблюдава удължен абстинентен синдром. На
следващия етап, с наркозависимите лица се провежда когнитивно-поведенческа
терапия съвместно с инспектор /СДВР/ и психиатър. За 2014 г. тези лица са 20% от
приетите в СБАЛЛС.61
Според данни от Национално представително проучване с акцент върху
обществените нагласи и поведението спрямо употребата на
цигари, алкохол,
медикаменти и други психоактивни вещества сред лицата, настанени в местата за
лишаване от свобода в България62, 7% от лишените от свобода са били (но не в
момента) на опиоидно субституиращо лечение в затвора при настоящото лишаване от
свобода, 1,2% са тези, които в момента са на лечение. От всички ИУН (641 лица), 4,8%
(31 лица) към момента на провеждане на проучването са на опиоидно субституиращо
лечение, а 25,7% от тях са били (но не в момента). По отношение на лекувалите се в
затвора по време на предишно лишаване от свобода, 1,2% са подлагани на опиоидно
субституиращо лечение и то продължава към момента, 3,9% са лекувани в друг
затвор, но към момента не са на лечение. При 1,1% от всички затворници се прилага
друга форма на лечение към момента.
53,6% от лишените от свобода са посочили, че винаги имат достъп до услугата
здравна проверка при влизане в настоящия затвор, липса на достъп до подобни услуги
са посочили 7,3%, а понякога – 11,9%. Мнението на 10,4% от анкетираните е, че винаги
имат достъп до опиоидно субституиращо лечение в затвора, понякога – 5,1%, 14,6%
заявяват, че нямат достъп до подобни услуги. Най-малък е делът на лицата, посочили,
че винаги имат достъп до предоставяне на стерилни материали за инжектиране –
8,5%.
Видове услуги за намаляване на щетите от употреба на наркотици в
затворите63
При изготвянето на програмата за третиране на осъдените с алкохолна и/или
наркотична зависимост, както и през целия период на изтърпяване на наказанието
инспекторите (социална дейност и възпитателна работа) работят индивидуално с
лишените от свобода. Индивидуалната работа в местата за лишаване от свобода е
методът, чрез който се спомага за целенасочено, просоциално формиране на
личността. Тя започва от постъпването на лишения от свобода и завършва с неговото
освобождаване и е от съществено значение за преодоляване на зависимостта от
психоактивни вещества. Индивидуалната работа започва с проучване на личността
чрез Специализираната методика за оценка на риска от рецидив и вреди /OASYS/,
където е разделът „Злоупотреба с наркотици“. Определените чрез нея ресурси за
конкретния лишен от свобода способстват да се работи по преодоляване на
зависимост, повишаване на вътрешната мотивираност на осъдения и планиране на
участието му в терапевтичния и подпомагащ процес. В тази връзка инспекторът
/социална дейност и възпитателна работа/, съвместно с осъденото лице договаря
план, относно предстоящите дейности за постигане на просоциални промени и за
определяне на средствата, които ще се използват в съвместната работа. Тук се
включват и всички дейности по преодоляването на зависимостта от наркотични
вещества.
В процеса на поправяне и превъзпитание в пенитенциарната система се реализира
и групова работа. Прилагат се две програми за работа с наркозависими лишени от
свобода, които са разработени на основата на когнитивно-поведенческия подход.
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Източник: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията, Министерство на правосъдието
Източник: Национален фокусен център
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Източник: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията, Министерство на правосъдието
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Специфичното е, че едната от тях може да бъде прилагана и при алкохолно зависими
осъдени. Предвид тяхната продължителност програмите биват:
- „Краткосрочна програма за минимизиране на вредите от употребата на
наркотични вещества”;
- Средносрочна програма за „Третиране на зависимости в системата на
българските затвори”.
Краткосрочната програма е интензивна и съдържа 20 сесии, които се реализират
всеки ден. Продължителността на всяка сесия е три часа.
Средносрочната е програмата, която може да бъде прилагана както при
наркозависими, така и при зависими от алкохол лишени от свобода. Тя се реализира в
две фази. Първата фаза включва 36 групови сесии, всяка с продължителност 2 часа. В
продължение на 12 седмици се провеждат три сесии седмично. Втората фаза на
програмата представлява последваща грижа и отново е с продължителност от 12
седмици. С всеки участник се провеждат две индивидуални сесии, които са
съсредоточени върху личностните цели и осигуряване на подкрепа за превенция на
релапса.
През 2014 г. в затворническите заведения не е провеждана средносрочната
програма за работа с наркозависими лишени от свобода. Като фактор за това може да
бъде определена голямата времева продължителност на програмата за наркотично
зависими лица и специфичните изисквания за реализирането й. Друга предпоставка в
тази насока е спадът в затворническата популация, както и увеличеният брой на
краткосрочните присъди в периода, което създава затруднения за включване в
специализирани програми.
През 2014 г. през Краткосрочната програма за минимизиране на вредите от
употребата на наркотични вещества са преминали 144 лица, което представлява
значително увеличение в сравнение с 2013 г., когато са преминали 82 лица.
Включването на осъдените в програми за преодоляване на зависимост има за цел
те да повишат мотивацията си за промяна, да могат да определят проблемите
свързани наркотиците и/или алкохола и да разбират последствията от тях, да могат да
поддържат постигнатата степен на промяна и не на последно място да се намали
вероятността за употреба на наркотици и извършване на нови престъпления. За
лишените от свобода, които са преминали през съответните програми, интерес
представляват ролевите игри, мисловните задачи, предоставената информация и
възникващите взаимоотношения в групата. Посредством груповата работа, като
средство за изграждане на просоциални качества у личността, се създава и поддържа
взаимодействие между членовете на групата, което оказва влияние върху тях и
формира превантивни и корекционно-превъзпитателни норми и ценности. По този
начин от една страна по-лесно се изменя поведението на личността, а от друга се
спомага да се промени поведението и груповите възгледи. При организирането и
прилагането на програмите обаче не рядко се случва осъдените лица да отказват
участие или да го прекратят на по-късен етап. Това се дължи на факта, че групата е
изкуствено сформирана, участниците в нея се познават в по-голяма или в по-малка
степен и не на последно място, че те се намират в затворена среда. Това от своя
страна затруднява поддържането на вътрешната мотивация за промяна у конкретната
личност, изграждането на доверителна среда, ефективното участие в груповата
работа, както и реализирането на вече усвоеното. В тази връзка затворната
администрация, в съответствие с нормативно дадените й възможности, се стреми
реализирайки програмите да направи групата привлекателна за нейните членове, за
да може да окаже по-силно просоциално влияние върху тях. За това способстват
издаването на сертификати на успешно завършилите програмата лишени от свобода,
както и зачитането на периода на провеждането й за работни дни по реда на чл. 178,
ал. 4 ЗИНЗС. Завършването на програмата е от съществено значение за всеки лишен
от свобода с наркотична зависимост, тъй като то представлява не само част от
неговото поправяне и превъзпитание, но е и предпоставка за промяна на правния му
статус. От друга страна обаче тези обстоятелства въздействат корекционно и
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превъзпитанието не само на конкретния лишен от свобода, но и на останалите
осъдени, като се повишава и здравната им култура.
През 2014 г. в ПД Бойчиновци е реализирана програма „Още за опасните
наркотици”. Тя е насочена както към лица, употребявали наркотици преди
постъпването си в дома, така и към лица в риск. Чрез нея се цели да се осъзнаят
последиците от злоупотребата с наркотични вещества и връзката между употребата
им и престъпното поведение. Като допълнителен аспект към използваните
интервенции могат да бъдат посочени провежданите в затворите културноинформационни, спортни и религиозни дейности, включването в учебна дейност и/или
курсове за квалификация и не на последно място полагането на труд. Посредством тях
се осигурява ангажираност на зависимото лице и насочването му към просоциални
модели на поведение.
През 2014 г. през субституиращо и поддържащо лечение са преминали 77 лица.
Предвид ранно проявяващите се хронични заболявания, липсата на хигиенни
навици и активната употреба на наркотици от лишените от свобода, в местата за
лишаване от свобода се реализират здравно-образователни дейности. Лишените от
свобода проявяват особен интерес към темите свързани с превенцията на ХИВ/СПИН
и най-вече наркозависимите, които са рискова група. За повишаване на здравната
култура на осъдените, на базата на партньорски взаимоотношения, в местата за
лишаване от свобода се провеждат здравно-образователни програми с профилактична
насоченост. В съдържателен план темите са свързани с „Видове наркотици”, „Причини
за употреба на наркотични вещества”, „Здравни и социални последици от употребата
на наркотични вещества”.
В началото на 2014 г. в затвора в гр. София е стартирал проект „Швейцарскобългарско сътрудничество за намаляване на проблема с употребата на наркотици и
ХИВ в затворите“ 2014 - 2015. В него участват швейцарска неправителствена
организация „Contact Netz“, българските неправителствени организации Фондация
„Инициатива за здраве“ и Център за рехабилитация и реинтеграция на хора със
зависимости „Проект Пеперуда - София“. Асоциираните партньори са Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието и затвора в гр.
София. Целта на проекта е да се подобрят здравните и рехабилитационните услуги за
зависимите от наркотици лица в системата на българските затвори. Лишените от
свобода преминават през рехабилитационна програма и програма за намаляване на
вредите от употребата на наркотици в затвора. За период от 18 месеца ще се
предоставят специализирани услуги за рехабилитация и намаляване на вредите на
зависими от наркотици лица. Рехабилитационната програма е предназначена за
лицата, които предстои да бъдат освободени от затвора и до месец март 2015 г. през
нея са преминали 42 лица. След освобождаването 15 осъдени лица са продължили
програмата на свобода. В програмата за намаляване на вредите, до месец март 2015
г. участие са взели 200 лица. Специфичното е, че от завършилите програмата лишени
от свобода се обучават лица, които да бъдат обучители и да водят програмата в
затвора.
Предоставяне на стерилни игли и спринцовки и други пособия за
безопасно инжектиране64
Съгласно утвърдения със Заповед № ЛС-04-602/04.04.2014 г. на зам.-министъра на
правосъдието Списък на разрешените лични вещи, предмети и хранителни продукти,
които лишените от свобода, изтърпяващи наказание лишаване от свобода в затворите,
ПД и затворническите общежития могат да получават, ползват и държат при себе си
или на определени за целта места, медицинските игли и спринцовки не са сред
разрешените вещи.
Превенция на свръхдоза65
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През изминалата 2014 г. в Психиатрично отделение на СБАЛЛС – Ловеч са
преминали общо 197 пациенти. От тях 33 или 19,76% от общия брой са лицата със
зависимости към психоактивни вещества. За сравнение през 2013 г. пациентите са
били 53 или 24,54% от броя на преминалите през отделението.
През 2014 г. в местата за лишаване от свобода на лечение с метадон са
преминали 77 лишени от свобода. Също така на лишените от свобода се извършват
извънредни проверки за употреба на наркотични вещества, чрез полеви тест.
Предотвратяване на престъпления и нарушения в местата за лишаване
от свобода66
За предотвратяване на престъпления и нарушения в местата за лишаване от
свобода, включително и такива свързани с наркотици, съгласно разпоредбите на чл.
85, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража, се извършва обиск на затворниците и претърсване на
жилищните, производствените и сервизните помещения. Обиските и претърсванията
се извършват от надзорно-охранителния състав, а при необходимост се привличат и
други служители. За превенция на престъпността в местата за лишаване от свобода,
претърсване се извършва задължително най-малко един път месечно по
предварително утвърден от началника на затвора или поправителния дом план, а при
необходимост се извършват и допълнителни обиски и претърсвания. Също така се
обхващат и служители от ГДИН и териториалните й служби и граждани, които влизат в
местата за лишаване от свобода, по отношение на които се използват технически
средства за контрол, включително аудио-визуални системи. Обискът на служители и
посетители се извършва по заповед на началника на съответното място за лишаване
от свобода, когато съществува достатъчно основание да се предполага, че носят
опасни и/или неразрешени за внасяне или притежание предмети, включително
наркотични вещества. При обиска не могат да се извършват действия, които не се
налагат от неговата цел, както и такива, уронващи достойнството на лицата. Ако
установените при обиска предмети не са разрешени за държане или опитът за
внасянето им представлява престъпление, както внасянето на наркотични вещества,
администрацията уведомява компетентните за това органи.
Съгласно постъпилата в ГДИН информация, за отчетния период – 01.01.2014 г. –
31.12.2014 г. са предотвратени 56 опита за внасяне на наркотици в местата за
лишаване от свобода, най-вече при провеждане на свиждане. Преобладаващи са и
опитите чрез укриване на наркотичното вещество във вещ, която лишените от свобода
имат право да ползват и държат при себе си и същата е предадена при свиждане.
Такива са различните хранителни продукти, както и укриване на наркотичните
вещества в телевизионни приемници, дрехи, обувки и други. Също така не са рядкост
случаите, при които неизвестни лица прехвърлят през загражденията на затвора
наркотични вещества, укрити в хранителни продукти и други. Голяма част от внесените
наркотици са открити и при претърсване на спалните помещения и при извършване на
личен обиск на осъдените. През 2014 г. тези случаи са 46 на брой. Предвид характера
на извършване на деянието е потърсена и дисциплинарна отговорност на лишените от
свобода. За всеки констатиран случай на нарушение са уведомявани органите на МВР,
а откритите вещества са предадени за анализ и е уведомен наблюдаващия прокурор.
През 2014 г. в десет случая е предотвратено внасянето на лекарствени средства, като
ривотрил и др. Относно вида и количеството на разкритите наркотични вещества не
могат да бъдат предоставени конкретни данни, тъй като веществата са предадени на
органи на МВР.
За предотвратяване внасянето и разпространението на наркотични вещества в
местата за лишаване от свобода, единствено в затвора в гр. София, гр. Ловеч и в
арест „Г.М.Димитров” № 42 към сектор „Арести” при Областна служба „Изпълнение на
наказанията” София са монтирани скенери. Като най-наложително е определено
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закупуването на скенери за затворите в гр. Варна и гр. Бургас, но поради липса на
финансов ресурс до момента не са закупени такива.
За подпомагане дейността по откриване и предотвратяване внасянето на
наркотици в затворите в гр. Белене, гр. Бобов дол, гр. Бургас, гр. Варна, гр. Враца, гр.
Ловеч, гр. Пазарджик и гр. София има по едно обучено куче, което реагира на миризма
на наркотично вещество.
С оглед повишаване степента на ефективност при предотвратяване внясянето и
разпространението на наркотични вещества, в учебните програми за първоначална
подготовка на служителите са включени лекции на медицинска тематика, като
запознаване с признаците на абстинентни състояния при алкохолна и/или наркотична
зависимост и първоначалните действия за тяхното овладяване.
С оглед на необходимостта от
предоставяне на статистически данни по
отношение на престъпни деяния, в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” е
приключил проект „Доизграждане, усъвършенстване и подготовка за интегриране с
Единната информационна система за противодействие на престъпността на
информационната система в ГДИН“. В тази връзка е създаден софтуерен продукт, чрез
който е възможно изготвянето на по-детайлни справки по отношение на
разпределението на осъдените по вид престъпление. От събраната за отчетния
период информация (Виж Приложение 7) е видно, че осъдените лица за извършени
престъпления по чл. 354а – 354в НК (за производство, преработване, придобиване,
държане, разпространение на наркотични вещества или техни аналози) е 440.
Дейности по реинтеграция на употребяващите наркотици след
освобождаване от затвора67
Съгласно разпоредбите на чл. 157а ЗИНЗС, преди освобождаване на лишените от
свобода поради изтърпяване на наказанието, те се включват в специализирана
програма за подготовка за живот на свобода, която е с продължителност от един до
три месеца. В този случай с всеки осъден се изработва план за действие, включващ
реалистични и практически стъпки за справяне в условията на свобода. С лишените от
свобода се провеждат ресоциализационни мероприятия най-малко два пъти седмично.
Програмата е насочена към повишаване правната култура на осъдения, както и да се
изгради мотивация за активно поведение на пазара на труда и умение за търсене на
работа. За адекватното социално включване на лицата се оказва съдействие за
издаване на документи за самоличност от органите на МВР, консултиране с Дирекция
„Социално подпомагане“ за получаване на социална помощ съгласно ЗСП, с Дирекция
„Бюро по труда“ за запознаване с възможностите за намиране на работа, съдействие
за издаване на необходимите документи за държавното обществено осигуряване
/обезщетения, помощи и пенсии/, както и изграждането на контакти с различни
организации при наркотична зависимост за оказване на постпенитенциарна подкрепа.
В този период работата по ресоциализацията на лишените от свобода се подпомага и
от представители на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни и Държавна агенция за закрила на детето.
Работата по ресоциализацията на лишените от свобода се подпомага и от
наблюдателните комисии към общинските съвети. Те осъществяват обществен
контрол на дейността на местата за лишаване от свобода, подпомагат
ресоциализацията на лишените от свобода, включително чрез иницииране на
социални услуги на територията на общината, подпомагат семействата на лишените от
свобода и съдействат за настаняване на работа и битовото устройване на
освободените от местата за лишаване от свобода. Членовете на наблюдателните
комисии могат да посещават местата за лишаване от свобода, да се срещат с
лишените от свобода, да се запознават с необходимите им документи, да изискват и
получават информация от администрацията на местата за лишаване от свобода.
Предложенията и препоръките на наблюдателните комисии са задължителни за
началника на затвора и поправителния дом.
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С оглед осигуряването на социално включване на освободеното лице е и
уведомяването на регионалното поделение на Министерството на вътрешните работи,
общинския съвет, съответното кметството по постоянния адрес на лицето и
съответната наблюдателна комисия един месец преди освобождаването на лишения
от свобода. В уведомлението се посочват специалността и квалификацията на
подлежащия на освобождаване и необходимата помощ за трудовото и битовото му
устройване. Ако лишеният от свобода, на когото предстои освобождаване, страда от
алкохолизъм или наркомания, от психическо или хронично заболяване, в
уведомителното писмо се отбелязват постигнатите резултати по време на
изтърпяването на наказанието и препоръките за тяхното запазване в периода след
освобождаването.
През отчетната 2014 г. условно-предсрочно са освободено общо 942 лишени от
свобода, от които 337 са с наложен пробационен надзор. Най-налаганата пробационна
мярка е „задължителни срещи с пробационен служител”. През 2014 г. започна да се
постановява и пробационната мярка „Ограничаване в свободното придвижване” чрез
системата за електронно наблюдение в Стара Загора, София, Плевен, Варна, Враца и
др. Към момента ГДИН не разполага със статистически данни, колко от освободените
са с наркотична зависимост. Условното предсрочно освобождаване с пробационен
надзор се изпълнява от Областните служби „Изпълнение на наказанията“, където
отново се изготвя оценка на риска от рецидив и вреди за осъдения и се попълва
раздела за „Злоупотреба с наркотици“. За преодоляване на зависимостта и/или за
поддържане на постигнатото се работи както индивидуално, така и групово.
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