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1. Политика по наркотиците 
 

 
 
В рамките на този раздел са разгледани следните основни теми: 

 Национална стратегия за борба с наркотиците. 

 Координиране на политиката. 

 Режим на контрол на канабиса и неговите производни. 

 Обществени разходи в областта на наркотиците и наркоманиите. 

 Мониторинг на публикациите в областта на наркотиците и наркоманиите. 
 

 
 
Национална стратегия за борба с наркотиците 
 

През 2020 г. с Решение на Министерски съвет е приета Национална стратегия за 
борба с наркотиците (2020 – 2024 г.), както и План за дейности за изпълнение на 
Националната стратегия и Финансов план за изпълнение на Плана за дейности.  

Новата стратегия систематизира визията, принципите, стратегическите цели, 
дейностите, чиято реализация ще доведе до определяне политиката на държавата в 
областта на борбата с наркотиците. Планирана е като хоризонтална инициатива на 14 
министерства и агенции, с водеща роля на Министерство на здравеопазването и е 
основана на интегриран и балансиран подход към проблемите, свързани с намаляване 
на търсенето и предлагането на наркотици. Този подход е подкрепен от Специалната 
сесия по наркотиците на Генералната асамблея на ООН през 2016 г. Успехът в 
борбата с наркотиците зависи от обединяване усилията на правителствените 
институции, гражданското общество и международните партньори. 

Основна цел на Стратегията е да определя, насочва и координира усилията на 
публичните институции и българското общество към постигането на определените в 
нея цели. Предлагането, разпространението, търсенето и употребата на наркотични 
вещества са идентифицирани основни проблеми, на които публичните институции и 
гражданското общество могат да въздействат по ефективен и ефикасен начин. Те 
определят приоритетните сфери на въздействие, които си поставя за цел да 
реализира Стратегията. 

Националната стратегия се основава на върховенството на закона и на 
принципите на международното право, утвърдени включително и с конвенциите на 
Организацията на обединените нации в тази област, които определят международната 
правна рамка за борба срещу наркотичните вещества, както и международноправните 
инструменти в областта на правата на човека. Тя зачита основните принципи на 
законодателството на Европейския съюз и основните европейски ценности – уважение 
на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, солидарност, принципите 
на правовата държава и правата на човека. 

Стратегията се основава на следните принципи: 

 Интегриран и балансиран подход – чрез взаимодействие между публичните 
институции и гражданското общество да се постигне балансиран подход при 
изграждането на цялостната национална политика за противодействие на 
употребата, злоупотребата и разпространението на наркотични вещества и 
активно управление на рисковете пред гражданите, обществото и националната 
сигурност. 
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 Информационна свързаност – изграждане на информационна структура, която 
позволява значително по-точно определяне на засегнатите групи, както и 
аргументиране на необходимите ресурси за реализирането на публичните 
политики в тази сфера. 

 Участие на заинтересованите страни, междуинституционално взаимодействие и 
междусекторно сътрудничество – постигане на по-висока степен на 
съгласуваност между координацията на информационните ресурси, 
комуникационната стратегия за реализиране на целите на стратегията.  

 Публичност, прозрачност и отчетност – публичността е необходимо условие за 
въвличане на гражданите във въпросите за функционирането на всяка една 
система за управление; прозрачността е задължението на държавата и 
институциите да генерират информация и да я предоставя по начин, който 
позволява широк достъп. Именно чрез публичността и прозрачността се постига 
отчетност по изпълнение на Националната стратегия. 

 Субсидиарност – развиване и прилагане на ефективна мрежова стратегия.  
Създаване на възможност за решаване на проблема най-близко до мястото на 
възникването му, разпределяне на компетентността чрез прилагане на гъвкави 
подходи, в зависимост от това на кое ниво възниква проблема, на същото ниво 
или максимално близо.  

Стратегията е съобразена с Програмата за управление на правителството за 
периода 2017 – 2021 г. и с Методологията за стратегическо планиране на Министерски 
съвет на Република България. Изготвена е в съответствие със Стратегията на ЕС за 
борба с наркотиците (2013 – 2020 г.), плана за действие на ЕС относно наркотиците 
(2017 – 2028 г.) и се базира на резултатите от изпълнението на предходните 
Национални стратегии за борба с наркотиците (2003 – 2008 г., 2009 – 2013 г., 2014 –
2018 г.), надграждайки и доразвивайки основните стратегически цели в тях и 
съобразявайки се с тенденциите в политиките, лечението и пазара на наркотични 
вещества. 

Стратегията планира дейностите, за да отговори на предизвикателствата и 
тенденциите, като координира действията с партньорите по реализирането й на 
местно, национално и международно ниво. А именно: усилията трябва да бъдат 
насочени в сферите на дейност на селективната и индикативна превенции, както и към 
програми за лечение и психосоциална рехабилитация. 

Националната стратегия за борба с наркотиците включва пет основни области на 
действие:  

1. Ограничаване на предлагането и разпространението на наркотични вещества. 
2. Ограничаване на търсенето, употребата и влиянието на наркотичните вещества 

и зависимостите върху личното и общественото здраве.  
3. Повишаване на експертния капацитет за изследвания и обновяване на 

технологичното оборудване.  
4. Подобряване на взаимодействието и координация между институциите.  
5. Усъвършенстване на нормативната база. 

Целеви групи на стратегията са лица в риск от употреба на наркотични вещества – 
деца и младежи; употребяващи наркотични вещества; семейства и близки на 
употребяващи наркотични вещества; лица, лишени от свобода; военнослужещи от 
Българската армия; лица, търсещи и/или получили международна закрила на 
територията на Република България, както и мигранти. 

Очаквани резултати от изпълнение на стратегията са: 

 Ограничаване на търсенето на наркотични и нови психоактивни вещества. 

 Ограничаване на предлагането на наркотични и нови психоактивни вещества. 

 Повишаване на ефективността на политиките в областта на превенция, 
лечение, психосоциална рехабилитация, реинтеграция и намаляване на 
вредите от употребата на наркотични вещества. 
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 Ограничаване на броя на проблемно и/или високорисково употребяващите 
наркотици. 

 Промяна в обществените нагласи по отношение на зависимите към наркотични 
вещества. 

 Повишаване на научния капацитет за реализиране на целите на националната 
политика в областта на наркотичните вещества. 

 Нарастване на броя на квалифицираните специалисти в областта на 
противодействието на търсенето и предлагането на наркотични вещества. 

 Повишаване на ефективността на инвестираните публични средства. 

 Повишаване на административния капацитет и експертиза в контрола, 
превенцията, лечението и психосоциалната рехабилитация. 

 

 

Координиране на политиката 
 

Националната политика в областта на наркотиците и прекурсорите се определя и 
координира от Национален съвет по наркотичните вещества (НСНВ), който 
утвърждава Национална стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични 
вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори на всеки 
пет години. 

Национален съвет по наркотичните вещества осъществява и следните дейности: 
 Приема национални програми за борба срещу злоупотребата с наркотични 

вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори. 
 Предлага на министъра на финансите проектобюджет за провеждане на 

националната политика в тази област. 
 Предлага на Министерски съвет проекти на нормативни актове, свързани с 

наркотичните вещества и прекурсорите. 
 Дава мнение по проектите за сключване или за присъединяване към 

международни договори. 
 Дава становища за участието на Република България в международни 

програми, насочени срещу разпространението, злоупотребата и незаконния 
трафик с наркотични вещества и прекурсори и контролира изпълнението им. 

 Определя и утвърждава националните координатори по международни 
програми и проекти в областта на наркотичните вещества. 

 Събира, съхранява, анализира и разпространява информация от министерства 
и други ведомства, от съветите по наркотични вещества към съответните 
общини и от юридическите лица с нестопанска цел, която е необходима за 
определянето, осъществяването и координирането на националната политика в 
областта на наркотиците и прекурсорите. 

 Ежегодно приема отчетите за дейността на общинските съвети по наркотичните 
вещества в общините, чиито административни центрове са центрове на 
области. 

През 2020 г. са проведени пет редовни заседания на Националния съвет по 
наркотични вещества. 

На първо редовно заседание (на 21 януари) НСНВ прие следните становища и 
предложения: 

 Становище на Експертния съвет по чл. 14 от ЗКНВП по отношение препоръките 
на СЗО за изменения в списъците на Единната конвенция на ООН за 
упойващите вещества от 1961 г. и Конвенцията на ООН за психотропните 
вещества от 1971 г., относно канабиса и негови производни. 

 Предложение като член на Експертния съвет по чл. 14 от ЗКНВП да бъде 
включен магистър-фармацевт Цветелина Попова, старши експерт в отдел 
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„Лекарствена продукти“ към дирекция „Лекарствена политика“ на Министерство 
на здравеопазването на мястото на г-жа Виолета Богданова. 

На второ редовно неприсъствено заседание (на 12 май) НСНВ прие следните 
предложения и доклади: 

 Предложение за поставяне под контрол на нови вещества в списъците на 
Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като 
наркотични. 

 Доклад на междуведомствената работна група за изготвяне на анализ на 
нормативната уредба и предложения за промени с цел подобряване на 
дейността по издаване на разрешения по чл. 29, ал. 1 от ЗКНВП. 

На трето редовно неприсъствено заседание (на 30 юни) НСНВ прие следните 
доклади: 

 Годишен доклад на Република България за 2019 г., във връзка с подготовката 
на Годишния доклад на Комисията по наркотични вещества към ООН – Виена, 
по изпълнение на Договорите за международен контрол на наркотиците. 

 Доклад на Министерство на външните работи относно 63-та сесия на Комисията 
по наркотични вещества към ООН – Виена. 

На четвърто редовно неприсъствено заседание (на 23 октомври) НСНВ прие 
следните решения: 

 След изтичане на посочения отлагателен срок в проекта за допълнение на 
Наредба №4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане 
на лекарствени продукти да не се отлага повече влизането в сила на промяната 
на чл. 15 (обн. ДВ, бр. 68 от 27.08.2019 г.). 

 Експертният съвет по чл. 14 от ЗКНВП да изготви становище по документа 
изготвен от Европейската комисия по препоръките на СЗО по отношение на 
канабиса и неговите производни. 

 Утвърди като национален координатор по намаляване предлагането на 
наркотични вещества главен инспектор Емил Йосифов (началник на сектор в 
Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“). 

 Секретариатът да изпрати до членовете на НСНВ поканата и изискванията към 
кандидатите за излъчване на кандидатури в Международния съвет по 
наркотиците. 

 Да се създаде междуведомствена работна група с представители на 
заинтересованите министерства и ведомства за изготвяне на проект за 
изменение и допълнение на Постановление № 23 на МС от 29 януари 1998, за 
определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на 
съдопроизводството. 

На пето редовно неприсъствено заседание (на 8 декември) НСНВ прие 
Становище на Експертния съвет по чл. 14 от ЗКНВП по отношение препоръките на 
СЗО за изменения в списъците на Единната конвенция на ООН за упойващите 
вещества от 1961 г. и Конвенцията на ООН за психотропните вещества от 1971 г., 
относно канабиса и негови производни. 1 

За осъществяване на политиката в областта на наркотиците и наркоманите на 
местно ниво са създадени общински съвети по наркотичните вещества (ОСНВ) и 
превантивно-информационни центрове (ПИЦ) към тях в общините, които са 
административни центрове на области. Организацията и дейността на съветите и 
центровете се определят с правилника за организацията и дейността на Националния 
съвет по наркотичните вещества. 

                                                           
1
 Източник: Отдел „Контрол на наркотичните вещества”, Дирекция „Лекарствена политика”. Министерство 

на здравеопазването. 
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Общинските съвети по наркотичните вещества разработват, осигуряват и 
координират изпълнението на общинските стратегии и програми за борба срещу 
злоупотребата с наркотични вещества в общините. 

Превантивно-информационните центрове осъществяват превантивни дейности и 
програми, събират, съхраняват и анализират информацията, необходима за 
осъществяването, координирането и изготвянето на общинските програми за борба 
срещу злоупотребата с наркотични вещества. 

Общинските съвети по наркотичните вещества и превантивно-информационните 
центрове се финансират със средства от държавния бюджет чрез общинските 
бюджети като делегирани от държавата дейности. 

Националният съвет по наркотичните вещества контролира дейността на 
общинските съвети по наркотичните вещества. В края на всяка година ОСНВ отчитат 
дейността си пред Националния съвет по наркотичните вещества. 

Дейностите, които ОСНВ реализират на местно ниво по отношение на проблемите 
с наркотиците, взаимно се допълват и условно са разделени на:  

 дейности, свързани с реализиране на превантивни програми в училищата и 
извън тях; 

 дейности, насочени към родители;  
 дейности, свързани с повишаване знанията на специалистите работещи по 

превенция употребата на наркотични вещества; 
 дейности, свързани с повишаване на информираността на българската 

общественост и намаляване на стигмата.  

Тези дейности целят да повишат знанията и уменията на младите хора за водене 
на здравословен начин на живот, неупотреба и/или отлагане на употребата на 
наркотични и нови психоактивни вещества.

 
 

 

 

Режим на контрол на канабиса и неговите производни2 
 

На 24 януари 2019 г. Световна здравна организация (СЗО) внесе до Генералния 
секретар на ООН шест препоръки, издадени вследствие на критичния преглед, 
направен на 41-то заседание на Експертната комисия по наркозависимости към СЗО, 
във връзка с канабиса и свързаните с канабиса вещества, за гласуване на приемането 
им от Комисия по наркотичните вещества (КНВ):  

1. Канабисът и канабисовата смола да бъдат изтрити от Списък IV на Единната 
конвенция по упойващите вещества (Препоръка 5.1); 

2. Дронабинол (delta-9-тетрахидроканабинол) да бъде добавен към Единната 
конвенция по упойващите вещества и да бъде заличен от Списък II на Конвенцията за 
психотропните вещества (Препоръка 5.2); 

3. Тетрахидроканабинол (изомери на delta-9-тетрахидроканабинол) да бъде 
добавен в Списък I на Единната конвенция по упойващите вещества и да бъде заличен 
от Списък I на Конвенцията за психотропните вещества (Препоръка 5.3); 

4. „Екстракти и тинктури на канабиса” да бъдат заличени от Списък I на Единната 
конвенция по упойващите вещества (Препоръка 5.4); 

5. Препарати, за които се счита, че са чист канабидиол, не следва да бъдат 
включени в обхвата на Конвенциите по наркотиците на ООН, като същевременно се 
направи уточнение под линия относно включването на канабиса и канабисовата смола 
в Списък I на Единната конвенция по упойващите вещества, което да гласи следното 
„Препарати, съдържащи предимно канабидиол и не повече от 0.2% от delta-9-
тетрахидроканабинол, не са поставени под международен контрол” (Препоръка 5.5); 

                                                           
2
 Източник: Отдел „Контрол на наркотичните вещества”, Дирекция „Лекарствена политика”. Министерство 

на здравеопазването. 
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6. Препарати, които са произведени или чрез химичен синтез, или като препарат 
от  канабис, т.е. съставени като фармацевтични препарати с една или повече други 
съставки по начин, по който delta-9-тетрахидроканабинол (дронабинол) не може да 
бъде възстановен по лесен начин или по начин, който би представлявал риск за 
общественото здраве, да бъдат добавени в Списък III на Единната конвенция по 
упойващите вещества (Препоръка 5.6). 

През март 2019 г. по време на 62-та сесия КНВ реши обсъждането и гласуването 
на препоръките на СЗО да бъде отложено, поради факта че са изпратени в твърде 
кратък срок преди началото на сесията и чувствителността на темата. 

През март 2020 г. по време на 63-та сесия КНВ реши да отложи гласуването по 
препоръките за своята възобновена 63-та сесия през декември 2020 г. 

Темата бе многократно обсъждана на междусесийни заседания на КНВ, както и в 
рамките на Хоризонтална работна група „Наркотици“ към Съвета на ЕС с оглед 
изготвяне на единна позиция по отношение на препоръките от името на ЕС. 

Предвид отлагането на гласуването на препоръките на СЗО по канабиса и 
неговите производни на сесията на 62-та сесия на КНВ, темата беше разгледана от 
Националния съвет по наркотичните вещества (НСНВ) през юни 2019 г. с цел 
провеждане на задълбочен анализ за възможните отражения на препоръките върху 
националната политика и практики и приемане на решение относно националната 
позиция от НСНВ. През ноември 2019 г. НСНВ взе решение да възложи на Експертния 
съвет по чл.14 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 
(ЗКНВП) към НСНВ да разгледа препоръките на СЗО. На 19 декември 2019 г. се 
проведе заседание на Експертния съвет, който взе решения по всяка една от шестте 
препоръки. 

След извършения от Експертния съвет анализ бе установено, че България има 
съществен проблем по отношение на препоръките на СЗО относно канабиса и 
свързаните с канабиса вещества. Общата оценка е, че препоръките са 
преждевременни и че въпросът се нуждае от допълнителна оценка и задълбочена 
дискусия относно всички възможни последици като вреди и правни и регулаторни 
последици. 

Основният аргумент е фактът, че канабисът все още е един от най-големите 
пазари на наркотици в ЕС и в световен мащаб, има постоянна тенденция на 
повишаване на неговия психоактивен потенциал и употребата засяга все повече хора, 
в това число и най-уязвимата възрастова част от обществото – подрастващите. 

Предвид чувствителността на темата на 23.10.2020 г. на неприсъствено заседание 
на НСНВ, се представи доклад относно препоръките на СЗО след разглеждането им на 
междусесийни заседания на КНВ през 2020 г. 

НСНВ взе решение Експертният съвет по чл. 14 от ЗКНВП да изготви повторно 
становище по документа, изготвен от Европейската комисия по препоръките на СЗО по 
отношение на канабиса и неговите производни. 

В резултат, Експертният съвет, основавайки се на липсата на нови обстоятелства 
или други факти, които да налагат промяна на позицията, взе решение за поддържане 
на изготвеното в края на 2019 г. становище, а именно: 

 по т. 1, 2, 3 и 4  от направените препоръки: позицията на Експертния съвет е за 
неизразяване на подкрепа на направените предложения от Европейския съюз, 
като предлага страната да се въздържи при гласуване по тези текстове; 

 по т. 5 и т. 6 от направените препоръки Експертният съвет се солидаризира 
изцяло с позицията на Европейския съюз, а именно – да не се гласуват на този 
етап. 

Експертният съвет поддържа изцяло взетите вече решения по отделните 
препоръки на СЗО за внасяне на промени в международните конвенции по отношение 
на канабиса и неговите производни. 
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Изготвена бе Рамкова позиция на България относно предложението за Решение 
на Съвета на за позицията по препоръките на СЗО, която трябва да се заеме от името  
на Европейския съюз по време на шестдесет и третата сесия на КНВ. 

Като се взе предвид факта, че не е възможна избирателна подкрепа на отделни 
елементи от предложението на позицията на Европейския съюз и то трябва да бъде 
подкрепено в неговата цялост, България продължи да се придържа към приетия 
подход при гласуването на преходния проект на решение през февруари 2020 г.  

Това означава, че с цел да не се възпрепятства постигането на общоевропейска 
позиция, България гласува с „въздържал се“. 

В рамките на проведената сесия в периода 2-4 декември 2020 г., след 
представяне на препоръките и мотивите за тях от представител на СЗО, се проведе 
гласуване от членовете на КНВ, резултатите от което са следните: 

С 27 гласа „за“ срещу 25 „против“ КНВ реши да намали нивото на контрол на 
канабиса и канабисовата смола, като го премахне от списък IV на Единната конвенция 
по упойващите вещества и да го остави само в списък I (Препоръка 5.1). 

С 23 „за“/28 „против“ КНВ отхвърли препоръката на СЗО Дронабинол (delta-9-
тетрахидроканабинол) да бъде добавен към Единната конвенция по упойващите 
вещества и да бъде заличен от Конвенцията за психотропните вещества (Препоръка 
5.2). Предвид правно-техническия характер на тези препоръка, отхвърлянето й 
автоматично доведе до неразглеждане на преместването на изомера 
тетрахидроканабинол от контролния списък на Конвенцията от 1971г. в този на 
Единната конвенция по упойващите вещества (Препоръка 5.3). 

С 24 „за“/27 „против“ КНВ отхвърли препоръката на СЗО за премахване на 
екстрактите и тинктурите на канабиса от контролния списък 1 на Единната конвенция 
по упойващите вещества (Препоръка 5.4). 

С 6 „за“/43 „против“ КНВ отхвърли препоръката на СЗО за освобождаване от 
международен контрол на препарати и смеси, съдържащи до 0,2 % от веществото 
делта 9-тетрахидроканабинол (Препоръка 5.5). Отхвърлянето на тази препоръка 
доведе до процедурно отхвърляне и на препоръката за облекчаване на контрола върху 
някои препарати и смеси, съдържащи дронабинол, чрез  включването им в списък III на 
Единната конвенция по упойващите вещества (Препоръка 5.6). 

Гласуваната промяна в Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г. не 
налага промени в националното законодателство, тъй като съгласно чл. 39 от същата 
всяка страна има право да прилага по-строги или по-сурови мерки за контрол от 
предвидените в конвенцията. 

 
 

Обществени разходи в областта на наркотиците и наркоманиите 
 

Във Финансов план за изпълнение на Плана за дейности към Националната 
стратегия за борба с наркотиците 2020 – 2024 г. е заложен общ бюджет в размер 29 
866 601 лева, като съобразно определените стратегически цели е разпределен по 
следния начин: 

- Ограничаване на търсенето на наркотични вещества: 9 908 451 лева. 
- Ограничаване на предлагането на наркотични вещества: 18 478 500 лева. 
- Повишаване на експертния капацитет за развитие на научно-приложни 

изследвания и обновяване на технологичното оборудване: 99 650 лева. 
- Подобряване на взаимодействието, координацията между институциите и 

международното сътрудничество: 1 380 000 лева. 

Изпълнители на стратегическите задачи в областта по намаляване търсенето на 
наркотици, ангажимент на Министерство на здравеопазването са отдел „Контрол на 
наркотичните вещества“ в дирекция „Лекарствена политика“, отдел „Зависимости“ и 
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отдел „Национален фокусен център“ към дирекция „Психично здраве и превенция на 
зависимостите“, Национален център по обществено здраве. 

За изпълнение на Плана за дейности по Националната стратегия за 2020 г. 
Министерство на здравеопазването е отпуснало средства в размер на 160 000 лв.  

Съгласно ежегодното проучване на НФЦ относно дейностите на превантивно-
информационните центрове и получена информация от 18 от тях средствата, 
изразходени за тяхното функциониране през 2020 г. са в размер на 1 767 273 лева. В 
разходите са включени 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), както и за издръжка (вкл. разходи 
за функциониране на сгради, съоръжения, консумативи, куриерски услуги, транспорт, 
за дейности др.). За сравнение средствата, изразходени през 2019 г. (пак въз основа 
на информация от 18 ПИЦ) са в размер на 1 408 233 лева.  

 
 

Мониторинг на публикациите в областта на наркотиците и наркоманиите 

 

През 2020 г. по инициатива на Национален фокусен център за наркотици и 
наркомании от Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ беше извършен 
преглед на водещите печатни издания на национално ниво по тема „Наркотици и 
наркомании“.  

 
                                                                                                  Таблица 1-1 

ПУБЛИКАЦИИ НА ТЕМА „НАРКОТИЦИ И НАРКОМАНИИ“ 
ВЪВ ВОДЕЩИТЕ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2020 г.  

Вестник Брой публикации 

„България днес“ 410 

„Телеграф“ 279 

„Труд“ 203 

„24 часа“ 160 

„Монитор“ 143 

„168 часа“   78 

„Уикенд“   72 

„Галерия“   59 

„Дума“   23 

„Земя“   16 

„Стандарт“     7 

„Сега“     3 

„Капитал“     1 

                   Източник: Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, НФЦ 
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През годината са били прегледани 2385 броя издания, като са били маркирани 
1454 публикации свързани с посочената тематика. Резултатът от прегледа на печата 
показва, че най-много статии са отразявали теми, свързани с предлагане и 
разпространение на наркотици и акции за намаляване на предлагането на наркотици 
(правоприлагане и правораздаване). 

Най-голям брой материали са били публикувани във вестник „България днес“, а 
най-малко в седмичното издание на „Капитал“ (виж Таблица 1-1). Тук трябва да се 
отбележи, че през 2020 г. има намаляване на броя на изданията в сравнение с 
предишни години, като част от всекидневниците бяха преобразувани в седмичници 
(вестниците „Сега“ и „Стандарт“).  
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2. Законодателство в областта на наркотиците 

 
 
 
 

В рамките на този раздел са разгледани следните основни теми: 

 Промени в законодателството. 

 Законодателство и канабис. 

 Законодателство и обществено мнение. 

 
 

Промени в законодателството3 

 
Изменение на Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 
 

През 2020 г. е разработен проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на 
Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП). 

Проектът е изготвен в изпълнение на приетите с Решение № 704 на Министерски 
съвет от 2018 г. (РМС № 704/2018 г.) мерки за трансформация на модела на 
административно обслужване в България, като първоначално промените са включени 
в преходните и заключителните разпоредби на проекта на Закон за изменение и 
допълнение на Закона за здравето. 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето е съгласуван 
по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата 
администрация. Проведено е и публично обсъждане на Портала за обществени 
консултации и на интернет страницата на Министерство на здравеопазването за срок 
от 30 дни от 20.08.2019 г. до 19.09.2019 г. Проектът не е внесен за приемане от 
Министерски съвет. 

В резултат е налице неизпълнение на РМС № 704/2018 г., както и наличие на 
затруднения при прилагането на ЗКНВП и подзаконовите нормативни актове към него, 
поради което, съгласно одобрен от министъра на здравеопазването доклад рег. № МЗ-
02-146/15.06.2020 г., разпоредбите за изменение и допълнение на ЗКНВП са отделени 
от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето в 
самостоятелен законопроект. 

С проекта се предлагат промени в следните основни насоки: 
- за изпълнение на Решение № 704 от 5 октомври 2018 г. на Министерски съвет за 

приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване; 
- оптимизиране на контрола върху дейностите с лекарствени продукти, съдържащи 

наркотични вещества и прецизиране на текстове, свързани с лицензионните и 
разрешителните режими; 

- прецизира се състава на Национален съвет по наркотичните вещества и на 
Експертния съвет по лечение на зависимости; 

- прецизират се текстове, касаещи дейности с прекурсори и съхранението на 
представителни проби от иззети незаконно засети растения, наркотични вещества и 
прекурсори. 

Целта на предложения законопроект е подобряване на законодателната уредба за 
ограничаване на административната тежест и подобряване на административното 

                                                           
3
 Източник: Отдел „Контрол на наркотичните вещества“, Дирекция „Лекарствена политика“, Министерство 

на здравеопазването. 
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обслужване за бизнеса и гражданите. В тази си част предложеният законопроект е в 
пълно съответствие със заложения в управленската програма на правителството 
Приоритет 62: „Намаляване на административната тежест пред гражданите и бизнеса 
и създаване на по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност“. 

С предложените промени специалният закон се привежда в съответствие с 
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и 
административния контрол върху стопанската дейност по отношение на 
разрешителните режими, въведени със закона – отделните административни режими 
се уреждат на ниво закон с ясно посочване на изискванията за извършване на 
отделните административни услуги, сроковете, процедурите и необходимите 
документи. 

Съгласно действащия ЗКНВП разрешителните режими са регламентирани в 
подзаконови нормативни актове, поради което е налице несъответствие с 
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и 
административния контрол върху стопанската дейност. Така ЗКНВП не установява 
особени правила, не определя срок за отстраняване на нередовности и не изключва 
приложимостта на института за мълчаливо съгласие при режимите по издаване на 
разрешение за производство, придобиване, внос, износ, съхраняване, прилагане и 
използване на ограничени количества наркотични вещества и техните препарати; 
издаване на разрешително за внос и износ на наркотични вещества; издаване на 
заповед за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани 
наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, 
станали негодни за употреба; промяна на разрешение за осъществяване на програми 
за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, 
издаване на лицензии, специални лицензии, и допълнения към тях за дейности с 
прекурсори. Посочените административни режими са доказали своята практическа 
приложимост, тъй като се прилагат от дълги години. С настоящите законови промени 
се цели изцяло преминаване на режимите на ниво закон, като промени по същността 
на регулацията не се предвиждат. 

С проекта се предлага промяна в състава на Национален съвет по наркотичните 
вещества с цел осъществяване на по-ефективна работа на съвета чрез включване на 
лица, на които контрола върху наркотичните вещества е в тяхната отраслова 
компетентност. В състава на съвета, като заместник-председател се включва ресорен 
заместник-министър на здравеопазването вместо заместник-министър на 
правосъдието, тъй като в неговите функции е включена дейността на Национален 
съвет по наркотичните вещества и общинските съвети по наркотичните вещества. Като 
заместник-председател на Национален съвет по наркотичните вещества се включва 
заместник-министър на вътрешните работи вместо главния секретар на Министерство 
на вътрешните работи, във връзка с неговите компетенции. 

Предлага се общинските съвети по наркотичните вещества да се заменят с 
областни съвети по наркотични вещества, за да може дейностите по намаляване 
търсенето на наркотични вещества да бъде ангажимент на всички общини в областта, 
а не само на общините, които са административни центрове. Регламентиран е 
съставът на съветите – председател, двама заместник-председатели, секретар и 
членове, като председател на съвета ще бъде областният управител, а като членове в 
състава на съвета се предлага да бъдат включени всички кметове на общини, които са 
на територията на съответната административна област. Предвижда се областните 
съвети да приемат общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични 
вещества, съобразени с Националната стратегия за борба с наркотиците.  

Създават се центрове по превенция на зависимости от наркотични вещества в 
общините, които са административни центрове на области. Те ще се състоят от 
директор, заместник-директор и експерти и ще разработват общински програми за 
борба срещу злоупотребата с наркотични вещества, ще осъществяват дейности по 
националната стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества, ще 
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събират, съхраняват и анализират информацията на областно равнище, която е 
необходима за изпълнение на националните и общински програми за борба срещу 
злоупотребата с наркотични вещества. Предвижда се изискванията за заемане на 
длъжността директор, заместник-директор и експерти в центровете, както и 
организацията и дейността им да се определят с правилника за организацията и 
дейността на Национален съвет по наркотичните вещества. Предвижда се още лицата, 
които заемат длъжността „председател на общински съвет по наркотичните вещества“, 
да бъдат преназначени на длъжност „директор на център за превенция на зависимости 
от наркотични вещества“, лицата, заемащи длъжността „секретар на общински съвет 
по наркотичните вещества“ да бъдат преназначени на длъжност „заместник-директор“ 
и лицата, работещи в превантивните информационни центрове, да бъдат 
преназначени като експерти в центровете за превенция на зависимости от наркотични 
вещества. Условие за преназначаването е лицата да отговарят на изискванията за 
заемане на съответната длъжност и да изразят желание за заемането ѝ. 

С предложените промени се цели оптимизиране и подобряване на оперативната 
работа на съществуващите към момента общински съвети по наркотични вещества и 
превантивно-информационни центрове по изпълнение на националната политика по 
намаляване търсенето и предлагането на наркотични вещества. По този начин ще се 
осъществява цялостен, всеобхватен и ефективен контрол върху превенцията на 
употребата на наркотични вещества, както и контрол, върху разходването на 
средствата по делегираните бюджети. Дейностите по националната стратегия ще се 
изпълняват повсеместно. Ще бъдат обхванати максимален брой нуждаещи се лица. 

Дава се възможност като членове на Експертния съвет по лечение на зависимости 
да се включат и други специалисти с опит в лечението на зависимости, като психолози 
и социални работници, тъй като тяхната професионална компетентност би имала 
важно значение в работата на съвета. 

Предвижда се оптимизиране на контрола върху лечението на лица, зависими от 
наркотични вещества, като наред с регионалните здравни инспекция като контролни 
органи се определят още Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и Национален 
център по обществено здраве и анализи. 

С предложените промени се цели синхронизиране на всички разпоредби на закона 
относно забраната за транзит през територията на страната на наркотични вещества 
от списъците по чл. 3, ал. 2 от същия закон. Синхронизирането е в съответствие с 
текста от Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г. и Конвенцията за 
психотропните вещества от 1971 г., съгласно които транзитът е забранен с изключение 
на случаите, в които има издадено разрешително за износ от компетентните органи на 
държавата износител. 

С цел оптимизиране на регулаторните режими в областта на наркотичните 
вещества и намаляване на административната тежест за бизнеса се предлага 
изменение, съгласно което за установяване на съответствието на фактическите 
условия с изискванията към сградите и помещенията, в които ще се извършват 
дейности с наркотични вещества, да бъде достатъчно да се представи копие от част 
„архитектурна“ на одобрения проект или на екзекутивната документация, или 
архитектурен проект-заснемане на сградите и помещенията, в които ще се извършват 
дейности с наркотични вещества. 

Допълват се и прецизират разпоредби, свързани с дейности с наркотични 
вещества за ветеринарно-медицински цели. 

Отпада изискването за издаване на наредба на Министерски съвет с предмет 
определяне на реда за издаване на разрешение за снабдяването и съхраняването на 
лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, в специалните складове на 
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и във 
военновременните запаси на Министерство на вътрешните работи и Министерство на 
отбраната. Анализът показва, че съществуващата нормативна уредба на Закон за 
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държавните резерви и военновременните запаси и подзаконовите нормативните 
актове към него е изчерпателна по отношение на специфичните дейности, 
осъществявани в държавните резерви и военновременните запаси, включително и 
тези със снабдяването и съхраняването на лекарствени продукти, съдържащи 
наркотични вещества. Съгласно направените изменения в чл. 55, ал. 1 от закона, не е 
необходимо същите да получават лицензия или разрешение за осъществяване на тези 
дейности по реда на ЗКНВП. 

Съгласно действащия чл. 57 от закона, плавателни съдове, вписани в регистъра 
на корабите на Република България, и въздухоплавателни средства, вписани в 
регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България, 
могат да съхраняват минимални количества лекарствени продукти, съдържащи 
наркотични вещества за оказване на първа помощ при спешни случаи при условия и по 
ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването. С предложената 
промяна се цели да се разшири обхвата на цитираната норма, включващ и реда за 
снабдяване и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества 
за оказване на първа помощ при спешни случаи на борда на кораби и 
въздухоплавателни средства. 

Предлага се прецизиране на забраната за реклама на наркотични вещества и 
растения от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от закона и лекарствени продукти, 
съдържащи наркотични вещества. Целта е да се обхванат всички хипотези на реклама, 
тъй като по смисъла на § 1, т. 29 или 30 от допълнителните разпоредби на закона е 
налице реклама, само когато тя е осъществена пред обществеността. 

С цел оптимизиране на контролните дейности за спазване на законовите 
изисквания за работа с наркотични вещества се предлага нова административно-
наказателна разпоредба, с която се въвежда възможността за ангажиране на 
административно-наказателна отговорност при нарушаване на условията и реда, при 
които е издадено разрешение за дейности по чл. 73, ал. 1 от закона. 

Прецизират се текстове, касаещи дейности с прекурсори и съхранението на 
представителни проби от иззети незаконно засети растения, наркотични вещества и 
прекурсори. Прецизират се и разпоредби във връзка с осигуряване  прилагането на 
Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно 
прекурсорите на наркотичните вещества, Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета 
относно определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и 
трети страни в областта на прекурсорите, както и на Делегиран Регламент (ЕС) № 
2015/1011 на Комисията от 24 април 2015 г. и Регламент за изпълнение (ЕС) № 
2015/1013 на Комисията от 25 юни 2015 . 

С предложените изменения относно дейностите с прекурсори в глава общи 
положения се актуализират наименованията на нормативните документи, произтичащи 
от европейското законодателство в областта на прекурсорите на наркотични вещества, 
позоваващи се на изменени и/или отпаднали нормативни актове. 

С предложената промяна в чл. 18 се създава основание за делегиране на 
правомощия за изпълнението на функциите на председател на Междуведомствената 
комисия за контрол на прекурсорите от оправомощен заместник-министър. 
Предложението има за цел да осигури възможност за по-гъвкава организация на 
дейността и работата на Комисията. 

Спецификата на информацията и съдържанието на издадените документи – 
лицензии, удостоверения и разрешения за внос и износ на прекурсори на наркотични 
вещества, както и отговорностите, които пораждат за техните притежатели, 
предпоставят необходимостта със закон да се установи реда за  тяхното получаване. 
За да се осигури защита на информацията, представляваща обект на търговска тайна, 
както и с цел да се минимизира и избегне риска от загуба на документи, с особено 
предназначение, е предвидено същите да се получават лично или от упълномощени 
лица. 
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Към институциите, извършващи експертно изследване на наркотични вещества, се 
добавя и Военномедицинска академия. Целта е да се осигури възможност на 
специализираните химико-токсикологични лаборатории за максимално бързо 
идентифициране на наркотични вещества и последвалите диагностично-лечебни 
дейности в редица случаи, свързани с употреба или отравяне, както и други спешни 
изследвания на наркотични вещества по разпореждане на органите на досъдебното 
производство и съда. 

С промените в чл. 90 и чл. 98 се регулират количествата на иззети наркотици и 
прекурсори, над които следва да се отделят представителни проби. Предвид 
химическия характер на споменатите вещества, съхраняването им в големи 
количества води до съществен риск от компрометиране на всички съхранявани 
веществени доказателства. Дългото съхранение на големи количества химикали води 
до разрушаване на опаковки и етикети, особено при течностите, главно заради 
неустойчивост на опаковките и температурните колебания. От друга страна 
съвременните методи за изследване изискват използването на много малки 
количества наркотици и прекурсорите (от порядъка на 10-50 мг за едно изследване). 
Така от една представителна проба от порядъка на 10-20 г може да бъде изследвана 
допълнително стотици или хиляди пъти. Предвид практиката през последните 10-12 
години, отделянето на представителни проби ще бъде прецизирано и улеснено с 
промени в Наредбата за условията и реда за съхраняване и унищожаване на 
наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни 
проби от тях. 

Промяната на чл. 91, ал. 1 има за цел при маловажни случаи и/или незначителни 
количества наркотични вещества, растения и прекурсори, когато не се образува 
наказателно производство, веществата, растения и прекурсори да се определят само с 
експертна справка. В тези случаи е нецелесъобразно да се отделят средства и време 
за изготвяне на експертиза. 

С промените в чл. 92 се регулират дейности, които не са обхванати от закона до 
момента, унифицира се реда за съхраняване и унищожаване на наркотичните 
вещества, растенията и прекурсорите. 

Създаването на нова алинея в чл. 96 дава възможност да се препращат актовете 
по приключване на наказателните производства от други ведомства към Агенция 
„Митници“, с цел унищожаване на иззети наркотични вещества, растения и прекурсори. 

Промяната на ал. 1 на чл. 98 се налага поради необходимостта от специална 
процедура по съхранението и унищожаването на прекурсорите от категории I, II, IIа и 
IV на Регламент (ЕО) 111/2005 на Съвета, които са чувствителни по отношение на 
злоупотребата с тях и е необходима специална процедура по съхранението и 
унищожаването им. Това предполага централизирано съхранение, отчетност и 
унищожаване по отношение на тези вещества.  

Въвежда се разпоредба от преходните и заключителни разпоредби на закона с цел 
унищожаване на съхраняваните в Министерство на здравеопазването наркотични 
вещества, постъпили до 1998 г.  

Целта на законопроекта е привеждането му в съответствие с изискванията на чл. 
4, ал. 1 от Закон за ограничаване на административното регулиране и 
административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД), съгласно който 
режимите се установяват със закон; оптимизиране на контролните дейности за 
спазване на законовите изисквания за дейности с наркотични вещества; прецизиране 
на текстовете, касаещи дейности с прекурсори и съхранението на представителни 
проби от иззети незаконно засети растения, наркотични вещества и прекурсори. 

В резултат от прилагането на законопроекта режимите ще бъдат уредени със 
закон, а не с подзаконови нормативни актове, законодателството ще отговаря на 
изискванията на ЗОАРАКСД. Ще се постигне и оптимизиране на контрола при 
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използването на наркотични вещества, в резултат на което се очаква да се 
предотвратят и намалеят случаите на нарушения.  

Проектът е обсъден и приет на заседание на Ръководство на МЗ и съгласно 
решение на Ръководство на МЗ е внесен за разглеждане в на заседание на 
Министерски съвет. Приет е с Решение на МС № 9 от 11 януари 2021 г. 

 

Други промени в нормативната уредба 
 

С Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и 
реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, обн. ДВ бр. 68 от 
27.08.2019 г., е заличено наркотичното вещество трамадол от текста на чл. 15 на 
наредбата, касаещ предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични 
вещества в количества до 50 мг за дозова единица в комбинация с други лекарствени 
вещества на обикновена рецептурна бланка за еднократно отпускане.  

С Преходни и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 4 от 2009 г. е извършена аналогична промяна в чл. 3 от Наредба № 20 
от 2001 г. за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи 
наркотични вещества, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол. 

Промяната е свързана с решение на Национален съвет по наркотичните вещества 
(НСНВ) от 26.02.2019 г. въз основа на становище на Експертния съвет по чл. 14 от 
ЗКНВП, като целта е да се ограничи безконтролното отпускане на лекарствени 
продукти, съдържащи трамадол в комбинация с други лекарствени вещества, които се 
предписват на обикновена рецептурна бланка за еднократно отпускане, 
създаващо реална възможност за злоупотреба с такива при наличието на достатъчно 
алтернативни, свободно отпускани в аптечната мрежа лекарствени продукти с 
аналогично действие. Изготвянето на становище от Експертния съвет по чл. 14, ал.2 от 
ЗКНВП е възложено от НСНВ на третото редовно заседание от 05.12.2018 г. в резултат 
на представен доклад от проведена в Лисабон годишна среща на националните 
експерти по индикатора „Смъртност, свързана с употребата на наркотични вещества“, 
организирана от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите 
(EMCDDA). 

Решението на НСНВ не касае конкретни лекарствени продукти, а се базира на 
съществуващ проблем у нас, свързан със собствената национална политика в 
областта на контрола и регулацията на наркотични вещества, както и съдържащите ги 
лекарствени продукти. 

В резултат за всички лекарствени продукти, съдържащи трамадол в комбинация с 
други лекарствени вещества, е въведен режим на предписване на специална 
рецептурна бланка със зелен цвят, както и изискване търговията на едро и дребно да 
се осъществява от лица, получили лицензия по чл. 32, ал. 1, съответно чл. 33, ал. 1 от 
ЗКНВП. 

Разрешените за употреба в България лекарствени продукти, съдържащи трамадол 
до 50 мг в комбинация, които са засегнати от горепосочените промени са: 

1. Паратрамол 37,5 mg/325 mg филмирани таблетки х 10; х 20; х30; х 60; х 90, ПРУ 
Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A., Полша; 

2. Дорета 37,5 mg/325 mg филмирани таблетки KRKA, D.D. Novo Mesto, Slovenia; 

3. Трамадол Комбо 37,5 mg/325 mg филмирани таблетки х 10; х 20; х30, STADA 
Arzneimittel AG, Германия. 

В резултат от промените са произтекли затруднения за притежателите на 
разрешенията за употреба, както и за търговците на едро и дребно с лекарствени 
продукти, изложени от БГФармаА в писмо до МЗ. 
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Изброените лекарствени продукти се оказват несъответстващи  на издадените им 
от Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) разрешения за употреба поради 
указания в тях режим на предписване „по лекарско предписание“. 

Освен писмото от БГФармаА относно лекарствения продукт Паратрамол – 37,5 мг 
Трамадолов хидрохлорид/325 мг Парацетамол, филмирани таблетки на Полфарма, не 
са постъпвали писма, касаещи останалите разрешени за употреба в България 
лекарствени продукти, съдържащи трамадол до 50 мг в комбинация с други 
лекарствени вещества. 

Трябва да се отбележи, че Трамадол е класифициран като наркотично вещество в 
Списък III – Рискови вещества, на Наредбата за реда за класифициране на растенията 
и веществата като наркотични. Съгласно чл. 174, т. 1 от Закон за лекарствените 
продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), когато лекарствени продукти съдържат 
наркотични вещества по смисъла на ЗКНВП, те подлежат на специално лекарско 
предписание. Режимът на предписване на лекарствените продукти се определя в 
разрешението за употреба. 

Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗЛПХМ вторичната опаковка на лекарствените продукти, 
съдържащи вещества от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗКНВП се маркират с две 
успоредни сини ленти. Опаковката задължително съдържа указание, че лекарственият 
продукт се отпуска само по специално лекарско предписание. Изискванията по 
отношение на маркировката са въведени и с чл. 68, ал. 2 от ЗКНВП. 

Затрудненията в областта на търговията на едро и дребно с лекарствени продукти 
са свързани със спиране продажбата на лекарствените продукти от търговци на едро и 
аптеки, които не притежават лицензии по реда на ЗКНВП; връщане на наличните 
количества лекарствени продукти; подаване на заявления в Министерство на 
здравеопазването за получаване на лицензии по чл. 32, ал. 1, съответно по чл. 33, ал. 
1 от ЗКНВП. 

За горепосочените проблеми при прилагането на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и 
отпускане на лекарствени продукти е изготвен доклад. 

Предвид необходимостта от осъществяване на регулаторни процедури в 
законоустановените срокове с цел привеждане на засегнатите лекарствени продукти в 
съответствие с нормативните изисквания в доклада е предложено да се регламентира 
отлагателен срок от 6 месеца за влизане в сила на разпоредбите на §3 и §24 от 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за 
предписване и отпускане на лекарствени продукти, обн. ДВ, бр. 68 от 27.08.2019 г. 

Изготвен е нов проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. като в 
резултат на постъпилото в периода на общественото обсъждане на проекта становище 
от БГФармаА е извършена преценка, че е необходимо да бъде предвиден 
едногодишен отлагателен срок за влизане в сила на горепосочените разпоредби. 

Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. е обнародвана в Държавен 
вестник, бр. 90 от 15.11.2019 г. 

През м. юни 2020 г. в Министерство на здравеопазването е постъпило отново 
писмо от председателя на Управителния съвет на БГФармаА за ново обсъждане от 
НСНВ и становище от Експертния съвет по чл. 14 от ЗКНВП, както и пореден 
отлагателен срок по отношение на разпоредбите на §3 и §24 от Наредбата за 
изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за 
предписване и отпускане на лекарствени продукти, обн. ДВ, бр. 68 от 27.08.2019 г.  

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 
2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти с 
предложение за удължаване на срока с още една година, който е приет на заседание 
на Ръководство на МЗ и е обн. ДВ, бр. 91 от 23.10.2020 г.  
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Информацията за повторното удължаване на отлагателния срок е представена на 
четвъртото заседание на НСНВ за 2020 г., на което е прието решение да не се отлага 
повече влизането в сила на промяната в Наредба № 4 от 2009 г., обн. ДВ бр. 68 от 
27.08.2019 г. 

 

Контрол върху новите психоактивни вещества 

 
През 2020 г., е направена едва промяна в списъка на Наредба за реда за 

класифициране на растенията и веществата като наркотични, в резултат на която в 
списъците са включени общо 10 нови психоактивни вещества. 

С постановление № 255 от 11 септември 2020 г. за изменение и допълнение на 
Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, 
приета с Постановление № 293 на Министерски съвет от 2011 г., под контрол в: 
Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве 
поради вредния ефект от злоупотребата с тях“, са  поставени 9 нови психоактивни 
вещества: 

 5F-AMB-PINACA (5F-AMB; 5F-MMB-PINACA; 5-флуоро AMB; 5-флуоро AMP; 5F-
AMP); 

 Алфа-пиролидинохексанофенон (алфа-PHP; PV-7;  α-PHP); 

 Валерилфентанил (аналог на фентанил пентанамид); 

 N-етилхекседрон (NEH; Хексен; Етил-Хекс; Етил-хекседрон; H EX-EN) 

 Кротонилфентанил  

 4-F-MDMB-BINACA  (4F-ADB; 4F-MDMB-BINACA; 4F-MDMB-BUTINACA)  

 MDMB-4en-PINACA  

 4-CMC  

 Флуалпразолам  

 

и в Списък III – „Рискови вещества“ е поставено 1 ново психоактивно вещество: 

 Етизолам  
 
Целта на предложените промени е поставянето на веществата под контрол за 

осигуряване на съответствие с международни договори, по които Република България 
е страна, както и за предотвратяване на разпространението им у нас.. 

Очакваният резултат от предлаганите промени е ограничаване риска от 
злоупотреба с класифицираните като наркотични вещества, както и осигуряване на 
възможност за ефективни законови действия от страна на правоприлагащите органи, 
които ще доведат до намаляване на рисковете за обществото, породени от 
престъпления, свързани с разпространението и злоупотребата с веществата. 

Постановлението на Министерски съвет е обнародвано в ДВ бр. 81 от 15.09.2020 г. 

 

Законодателство и канабис4 
 
През 2020 г. Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) е издало 81 

броя разрешителни за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), със 
съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в 
листната маса, цветните и плодните връхчета съгласно чл. 29, ал. 1 от Закон за 

                                                           
4
 Източник: Министерство на земеделието, храните и горите. 
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контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. През 2019 г. са издадени 99, а 
през 2018 г. – 18 разрешителни за отглеждане на сортове коноп. 

По данни от подадени справки за извършена сеитба през 2020 г. са засети 8031 
декара с индустриален коноп (11 400 декара през 2019 г. и 4039,245 декара през 2018 
г.). 

Предназначението при отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), със 
съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в 
листната маса, цветните и плодните връхчета е за: 

-  влакно; 
-  семена за фураж и храна; 
-  семена за посев; 

В съответствие с разпоредбите на чл. 11 на Наредба № 1 от 12 март 2018 г. за 
условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на 
конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за 
посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, 
определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол 
(Наредба № 1) продукцията от растенията се предлага с цел търговия на лица, които 
са: 

1. преработватели на конопени стъбла и/или производители на влакно, когато 
продукцията се търгува за влакно; 

2. регистрирани по реда на Закон за фуражите, когато семената се търгуват като 
фураж; 

3. регистрирани по реда на Закон за храните, когато семената се търгуват за 
храна; 

4. получили разрешение по чл. 5, ал. 1, т. 1 на Наредба № 1 и регистрирани по 
Закон за посевния и посадъчния материал (ЗППМ), когато семената се търгуват като 
посевен материал. 

Областните дирекции „Земеделие" (ОДЗ), Изпълнителна агенция по 
сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) и Българска агенция по 
безопасност на храните (БАБХ) извършват контрол при отглеждане и търговия с 
растенията съобразно правомощията им. 

Притежателите на разрешение подават до ИАСАС заявление за вземане на проби 
от всяко засяване, за определяне съдържанието на тетрахидроканабинол в 10-дневен 
срок преди началото на цъфтежа, но не по-късно от началото на цъфтежа на посева. 
Вземането на пробите от засетите площи се извършва в периода от 20 дни след 
началото на цъфтежа до 10 дни след края му. Вземането на проби, броят и техният 
размер, начинът на сушене, съхранение и методът за количествено определяне на 
съдържанието на тетрахидроканабинол се извършват по реда на Приложение І от 
Делегиран регламент (ЕС) 2017/1155. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, 
апробация и семеконтрол подготвя взетите проби и ги изпраща в акредитирана 
лаборатория. За извършения анализ за определяне съдържанието на 
тетрахидроканабинол в пробите акредитираната лаборатория (в Република България 
или държава – членка на Европейски съюз) предоставя на ИАСАС официален 
документ. Копие от него се изпраща служебно в МЗХГ и на притежателя на 
разрешение. 

Посевите с растенията се унищожават: 
1. по заявление на притежателя на разрешение, подадено в МЗХГ преди вземане 

на официалните проби от ИАСАС за съдържание на тетрахидроканабинол; 
2. по предложение на съответния контролен орган областните дирекции 

„Земеделие" (ОДЗ), Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и 
семеконтрол (ИАСАС) или Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), 
когато: 
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а) при извършване на проверка от ИАСАС и БАБХ се установи, че 
семепроизводствените посеви не отговарят на изискванията на Наредба № 100 от 
2006 г.; 

б) притежателят на разрешението не е заявил вземане на проби за съдържание на 
тетрахидроканабинол; 

в) растенията съдържат над 0,2 тегловни процента тетрахидроканабинол. 

Директорът на ОДЗ по местонахождение на площите по чл. 18 назначава комисия 
за контрол върху унищожаването на посевите. В състава на комисията се включват 
представители на ОДЗ, БАБХ и ИАСАС. Комисията извършва оглед за състоянието на 
посевите и изготвя протокол най-малко в три екземпляра с указания за унищожаване в 
10-дневен срок от извършване на проверката. Екземпляр от протокола се предоставя 
на притежателя на разрешението или негов оправомощен представител срещу подпис. 
При отказ да се получи екземпляр от протокола това обстоятелство се отбелязва и се 
удостоверява с подписите на двама свидетели. Екземпляр от протокола се съхранява 
в съответната ОДЗ. При унищожаване на посев съдържащ над 0,2 тегловни процента 
тетрахидроканабинол се изисква съдействие от органите на МВР. Посевът се 
унищожава от притежателя на разрешението или негов оправомощен представител 
под надзора на комисията, а в случаите когато съдържанието на тетрахидроканабинол 
е над 0,2 тегловни процента – със съдействието на органите на МВР. При отказ на 
притежателя на разрешението да унищожи посевите комисията ги унищожава за 
негова сметка. Областните дирекции „Земеделие" уведомяват писмено дирекция 
„Растениевъдство“ за извършеното унищожаване и изпращат копие от протокола. 

 

 
Законодателство и обществено мнение 
 

Според данни от проведеното Национално представително проучване относно 
нагласи и употреба на психоактивни вещества сред общото население в България5, 
61,3% от изследваните лица смятат, че злоупотребата с наркотици е криминално 
деяние и следва да бъде наказвано със затвор. Това е леко увеличение по този 
показател спрямо предишното подобно изследване, проведено през 2016 г., когато 
относителният дял беше 58,2%. По-голяма част от населението обаче смятат, че 
злоупотребата с наркотици при определени обстоятелства може да бъде определено и 
като нарушение, за което следва да бъде налагана административна санкция (глоба) – 
близо 2/3 са на това мнение. (виж таблица 2-1) 

Над 1/5 определят злоупотребата с наркотици като признак на болест, която не 
бива да бъде наказвана, което е леко намаление спрямо предишното изследване, 
когато делът по този показател беше 25,6%. През 2020 г. половината от респондентите 
са на противоположното мнение.  

Повече от половината (51,8%) смятат, че и притежанието и употребата на канабис 
в малки дози (напр. до 1 грам) следва да бъде санкционирано. От друга страна всеки 
шести допуска, че не е нужно притежателят на малки дози канабис да бъде 
санкциониран. Тук обаче трябва да се отбележи, че по-либералната позиция за 
притежание на канабис беше с над 7 процентни пункта по-застъпена при предишното 
проучване, отколкото при настоящото през 2020 г. 

Повече от 2/3 от респондентите са на мнение, че когато става дума за особено 
опасно вещество като хероин, то притежателят му следва да бъде санкциониран, дори 
да носи в себе си малко количество от него. 

                                                           
5
 Проучването е реализирано октомври-декември 2020 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на 

Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Глобал метрикс“ ЕООД сред 3838 лица на 
възраст 15-64 г. на територията на страната. 
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Само 11,1% подкрепят изменение в нормативната уредба, с която да се въведат 
минимални дози от всеки вид наркотик, за чието притежание не се налагат никакви 
санкции. Съответно неподкрепящите подобна промяна в закодателството са 62,6%. 
Тук не се отбелязва съществено изменение на отношението на обществото по този 
въпрос в сравнение с предишното проучване. 

Таблица 2-1 

ОТНОШЕНИЕ КЪМ НЯКОИ ТВЪРДЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО 

 Подкрепям Не подкрепям Не мога да 
преценя 

Злоупотребата с наркотици е криминално 
деяние и следва да бъде наказвано със 
затвор 

61,3% 14,5% 24,2% 

Злоупотребата с наркотици е нарушение и 
следва да бъде наказвано с 
административна санкция (глоба) 

64,5% 12,8% 22,7% 

Злоупотребата с наркотици е признак на 
болест и не следва да бъде наказвана 

21,5% 50,0% 28,5% 

Производството на канабис за медицински 
цели трябва да бъде разрешено от закона 

43,3% 21,8% 34,8% 

Притежанието  и употребата на канабис в 
малки дози (напр. до 1 грам) не следва да 
се санкционира по никакъв начин 

16,5% 51,8% 31,7% 

Притежанието и употребата на хероин в 
малки количества (1-2 дози) не следва да 
се санкционира по никакъв начин 

7,4% 69,2% 23,5% 

В закона трябва да се въведат минимални 
дози от всеки вид наркотик, за чието 
притежание не се налагат никакви санкции 

11,1% 62,6% 26,3% 

Източник: Национално представително проучване относно нагласи и употреба  
                  на психоактивни вещества сред общото население в България, 2020 г. 

 
В съвременния свят все по-актуален е въпросът с производството на канабис за 

медицински цели. През последните години и в България се наблюдава една по-
либерална позиция по отношение на възможността това производство да бъде 
разрешено от закона. През 2020 г. 43,3% допускат подобна промяна в 
законодателството, като прави впечатление, че такова мнение застъпват главно по-
младите хора. Тук трябва да се отбележи и високия относителен дял (34,8%) на онези, 
които не могат да преценят.  

Като цяло на около ¼ от респондентите им е трудно да се ориентират каква точно 
позиция да заемат. Това подсказва, че е нужно да се говори повече по отделните 
въпроси, за да може да се очертае по-ясна картина, дали са нужни промени в 
законодателството и как те биха се отразили на епидемиологичната ситуация с 
употребата на наркотици в България. 
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3. Употреба на наркотици 
 
 
 
В рамките на този раздел са разгледани следните основни теми: 

 Високорискова употреба на наркотици в България. 

 Употреба на наркотици сред общото население на България на възраст 15-64 г. 

 Употреба на наркотици сред учениците в България. 

 Употреба на нови психоактивни вещества в България. 

 
 

Високорискова употреба на наркотици в България 
 

Високорисковата употреба на наркотици се свързва с висока интензивност и 
рисков модел на употреба на опиоиди, стимуланти и канабис през последните 12 
месеца. Според данни от Национално представително проучване относно нагласи и 
употреба на психоактивни вещества сред общото население в България 6 се формира 
оценка за 31 634 лица с високорискова употреба на наркотични вещества в 
България. Прилагайки интервал на доверителност 95% може да бъде очертан по-
широк диапазон на оценката – между 19 744 и 43 523 лица. Оценката за относителния 
дял на лицата с високорискова употреба на наркотични вещества в страната към 
населението на възраст 15-64 години е 7,17 на 1000 лица, при широк диапазон между 
4,5 и 9,9 на 1000 лица от населението. 

Данните показват, че се наблюдава намаляване на броя на високорисково 
употребяващите опиоиди (хероин, метадон, морфин) и увеличаване на 
употребяващите стимуланти и канабис. 0,32% от населението на възраст 15-64 г. са 
употребявали в 10 или повече дни марихуана през последния месец.  

Съгласно актуалната оценка на проблемно употребяващите (с редовна и/или 
инжекционна употреба на опиоиди, амфетаминов тип стимуланти и кокаин в България) 
от 17700 лица и нивото на актуална инжекционна употреба сред проблемно 
употребяващите потърсили лечение през 2020 г. от 56%, може да се направи оценка, 
че броя на инжекционно употребяващите наркотици е около 10 000 лица (9841, 
при гаранционна вероятност 95% и интервал на доверителност 9184 - 10 499). 

Най-често инжекционно се употребява хероин, като в последните години се 
наблюдава ръст в инжекционната употреба на метадон. В малка степен инжекционно 
се употребяват и амфетамини, метамфетамини и кокаин. 

 
В периода април-май 2020 г. от Европейски център за мониторинг на наркотиците 

и наркоманиите (EMCDDA) беше инициирано онлайн проучване сред 
употребяващите наркотици в Европа относно въздействието на COVID-19 върху 
моделите на употреба на наркотици, на вредите и на свързаните с тях услуги в 
Европейския съюз. В България проучването беше реализирано със съдействието на 
Национален фокусен център за наркотици и наркомании, като обхвана 212 
употребяващи наркотици (в голямата си част с ежедневна или почти ежедневна 
употреба на поне едно наркотично вещество). 

Близо половината от респондентите (46,2%) са отговорили, че не е настъпила 
промяна в употребата им на наркотици след старта на пандемията от COVID-19, всеки 

                                                           
6
 Проучването е реализирано октомври-декември 2020 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на 

Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Глобал метрикс“ ЕООД сред 3838 лица на 
възраст 15-64 г. на територията на страната. 
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четвърти е употребявал по-малко по време на ограниченията заради пандемията, а 
5,7% не са употребявали наркотици по време на първия локдаун. Само при 11,8% се 
наблюдава по-висока употреба на наркотици след наложените ограничения. (виж 
Таблица 3.1) 
 

Таблица 3-1 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА НАЛОЖЕНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19  
ПО ОТНОШЕНИЕ НА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ В БЪЛГАРИЯ 

 

Въпрос: Може ли да определите дали употребявахте повече или по-
малко наркотици след старта на пандемията от COVID-19? 

Употребявах по-малко по време на ограниченията 25,5% 

Употребявах повече по време на ограниченията 11,8% 

По време на ограниченията не настъпи промяна в 
употребата ми 

46,2% 

Не съм употребявал по време на ограниченията    5,7% 

Не мога да определя    6.6% 

Без отговор              4,2% 

          Източник: Европейско онлайн проучване за наркотиците, 2020 г. 

 
 

В най-голяма степен промяна в употребата на наркотици не е настъпила при 
употребяващите кокаин (77,6%), както и при употребяващите синтетични канабиноиди 
(71,9%) и други опиоиди освен хероин (68,9%). В най-голяма степен промяна в 
употребата на наркотици е настъпила при употребяващите хероин (35,2%) и 
амфетамини (33,3%). 

Спиране на употребата на наркотици се наблюдава най-вече при употребяващите 
LSD (18,2%) и екстази (7,0%). Намаляване на случаите на употреба се отчита 
предимно при употребяващите амфетамини (23,7%), хероин (15,9%) и канабис (12,9%), 
а намаляване на количеството употребяван наркотик – при употребяващите хероин 
(11,4%) и канабис (7,2%).   

По-честа употреба на наркотици и в по-голямо количество се наблюдава предимно 
при употребяващите опиоиди (метадон и хероин) и употребяващите канабис. 

При наложените ограничения употребяващите наркотици се ориентират и към 
замяна на обичайно употребяваното наркотично вещество с друго. Това се отнася най-
вече за употребяващите опиоиди (хероин и метадон), канабис и амфетамини които 
заместват своята обичайна употреба предимно с употреба на бензодиазепини и 
алкохол. 

Като причини за намаляване на употребата на наркотици след старта на 
пандемията от COVID-19 употребяващите изтъкват най-вече недостига на парични 
средства за закупуване на наркотици, ограничени възможности за набавяне на 
наркотици, поради наложени ограничения за напускане на дома или намаляване на 
предлагането, по-малко възможности за употреба на наркотици, поради затваряне на 
места за забавление, както и безпокойство за ефектите върху здравето от употребата 
на наркотици при заразяване с  COVID-19. 

Като причини за увеличаване на употребата на наркотици след старта на 
пандемията употребяващите наркотици посочват най-вече безпокойството, дали ще се 
справят със заразата, скуката при наложените ограничения, както и значителните 
запаси от наркотични вещества, които са имали някои употребяващи. 
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Таблица 3-2 

ПРОМЯНА В МОДЕЛА НА УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ В БЪЛГАРИЯ  
СЛЕД НАЛОЖЕНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19  

 

Въпрос: Ако направите сравнение с употребата ви на наркотици през 
последните 12 месеца, променихте ли модела си на употреба след наложените 
ограничения? 

 Инжектиране Пушене Поглъщане Смъркане 

Намали се 15,1% 11,8%   4,7%   7,1% 

Увеличи се   4,2%   7,1%   8,0%   0,5% 

Остана същото 48,6% 58,5% 44,3% 44,8% 

Не съм го използвал през 
последните 12 месеца 

18,4% 13,7% 31,1% 30,2% 

Без отговор 13,7%   9,0% 11,8% 17,5% 

          Източник: Европейско онлайн проучване за наркотиците, 2020 г. 

 
Наложените ограничения във връзка с пандемията от COVID-19 са оказали 

влияние и на модела на употреба на наркотици в България, макар и за близо от 
половината употребяващи да не е настъпила промяна. Все пак над 15% са намалили 
инжекционната употреба на наркотици, като за сметка на това са се увеличили тези, 
които пушат и поглъщат, като начин за тяхната употреба. 

  
 
 

Употреба на наркотици сред общото население на България на възраст 
15-64 г. 
 

Според данни от Националното представително проучване относно нагласи и 
употреба на психоактивни вещества сред общото население в България, проведено в 
кроя на 2020 г.,  9,5% от българите на възраст 15-64 г. посочват, че са употребявали 
някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са 
употребявали марихуана (8,6%), също амфетамини (2,2%), кокаин (2,0%), хашиш 
(1,9%), екстази (1,3%), хероин (1,0%) и метамфетамини (0,7%). Употреба на 
комбинация на две и повече наркотични вещества е характерна за 0,9% от 
анкетираните. 

3,1% от българите отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 
12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали 
марихуана (2,4%), също амфетамини (0,7%), кокаин (0,6%), метамфетамини (0,4%). 

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на 
употребявалите някакво наркотично вещество е 1,4%, като най-голям дял от българите 
отбелязват употреба на марихуана (1,0%) и метамфетамини (0,3%). 

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни почти 
ежедневно (10-19 дни) са употребявали канабис (0,3%). 

Най-ранна средна възраст на първа употреба сред населението на възраст 15-64 
г. се наблюдава по отношение на употреба на инхаланти и LSD (17 г.), амфетамини, 
екстази и марихуана (по 19 г.). Първата употреба на хероин и халюциногенни гъби 
започва средно на 20 години, а на кокаин и метамфетамини – на 21 години. 

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, употребявалите най-
често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (69,1% от тях), „за 
удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (37,9%), „от скука, за 
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разнообразие“ (17,7%), „защото е част от съвременния начин за развлечение“ (12,6%), 
„за да бъдат приети от другите (групата, компанията)“ (12,4%). 

Най-често първата употреба на наркотично вещество се е случила на купон или 
домашно парти (при 34,6% от употребилите), в домашна обстановка у приятели 
(26,4%), на открито – на улицата, в градинка, парк (23,6%). 

Във връзка с пандемията от COVID-19 и наложените ограничения, за над 
половината (56,2%) от употребилите не са настъпили промени по отношение на 
тяхната употреба на наркотици. 1,7% от тях употребяват по-рядко, а 0,8% в по-малки 
количества. 

Според 1,3% от българите на възраст 15-64 г. редовното пушене на канабис не 
представлява риск за здравето. 4,5% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат 
редовно наргиле. 9,4% одобряват пушенето на канабис, като при само 0,7% това се 
отнася независимо от количеството. 

76,4% от изследваните лица определят употребата на наркотици като проблем за 
страната ни, а за 57,5% е проблем за населеното място, в което живеят. 
 
 
 

Употреба на наркотици сред учениците 

 

В края на 2020 г. бяха реализирани местни проучвания относно някои аспекти 
от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на 
психоактивни вещества сред учениците (VIII-XII клас) в градовете София, Пловдив, 
Кърджали и Шумен.7 

 
София8 

 

16,4% от учениците в град София посочват, че са употребявали някога в живота си 
някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана 
(15,1%), също хашиш (4,3%), кокаин (3,2%), амфетамини (2,4%), екстази (2,3%), 
халюциногени (1,8%), метамфетамини (1,7%). Употреба на комбинация на две и 
повече наркотични вещества е характерна за 1,9% от анкетираните. 

11,8% от учениците отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 
12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали 
марихуана (11,7%), хашиш (2,6%), кокаин (2,1%), амфетамини (1,8%), екстази (1,7%) и 
халюциногени (1,5%). 

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на 
употребявалите някакво наркотично вещество е 6,5%, като най-голям дял от учениците 
отбелязват употреба на марихуана (6,1%), както и кокаин (1,1%), хашиш и амфетамини 
(по 1,0%) и екстази (0,8%). 

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни 
ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (1,0%), както и 
халюциногени (0,4%) и метамфетамини (0,3%). 

Най-ранна средна възраст на първа употреба сред учениците в град София се 
наблюдава по отношение на употреба на синтетични канабиноиди и инхаланти (13 г.) и 

                                                           
7
 Поради наложените ограничения вследствие пандемията от COVID-19 и неприсъствени занимания на 

учениците в края на годината, голяма част от събирането на информацията бе осъществена 
чрез попълване на анкетата онлайн – по метода на отзовалите се, съобразно заложените параметри на 
извадката. 
8
 Проучването е реализирано ноември-декември  2020 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на 

Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Глобал метрикс“ ЕООД сред 1362 ученици в 
VIII -XII клас от 18 училища (152 паралелки) на територията на град София. 
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опиоиди и метамфетамини (14 г.). Първата употреба на кокаин, амфетамини, екстази и 
халюциногени започва средно на 15 години. 

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват 
„от любопитство, да опитат нещо непознато“ (60,5% от употребилите), „за удоволствие, 
за да изпитат временен приятен ефект“ (39,9%), „от скука, за разнообразие“ (26,0%), 
„за да се откъснат от действителността“ (20,2%). 

8,3% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в 
комбинация с алкохол, а 2,3% – през последните 30 дни. Само 0,5% са инжектирали 
някога в живота си наркотици. 

Според 6,3% от учениците в град София редовното пушене на канабис не 
представлява риск за здравето. 10,8% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат 
редовно наргиле. Само 1,2% от учениците определят редовната употреба на кокаин 
като нерискова. 23,9% одобряват пушенето на канабис, като при 5,3% това се отнася 
независимо от количеството. 

47,5% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за 
страната ни, за 44,7% е проблем за град София, а за 35,5% е проблем за училището, в 
което учат. 
 
 
Пловдив9 

 
9,8% от учениците в град Пловдив посочват, че са употребявали някога в живота 

си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана 
(7,7%), също хашиш (4,0%), амфетамини (2,3%), кокаин, екстази, халюциногени и 
инхаланти (по 1,6%), метамфетамини (1,3%). Употреба на комбинация на две и повече 
наркотични вещества е характерна за 1,6% от анкетираните. 

7,0% от учениците отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 
12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали 
марихуана (5,9%), хашиш (2,7%), амфетамини (1,9%), инхаланти (1,5%), кокаин (1,4%) 
и халюциногени (1,3%). 

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на 
употребявалите някакво наркотично вещество е 3,8%, като най-голям дял от учениците 
отбелязват употреба на марихуана (3,2%), както и хашиш и инхаланти (по 1,3%), 
амфетамини и халюциногени (по 1,1%). 

Най-ранна средна възраст на първа употреба сред учениците в град Пловдив се 
наблюдава по отношение на употреба на синтетични канабиноиди и опиоиди (12 г.), 
кокаин, екстази и халюциногени (13 г.). Първата употреба на амфетамини, 
метамфетамини и инхаланти започва средно на 14 години. 

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват 
„от любопитство, да опитат нещо непознато“ (55,6% от употребилите), „за удоволствие, 
за да изпитат временен приятен ефект“ (32,5%), „от скука, за разнообразие“ (25,4%), 
„за да отстранят психологически стрес“ (15,9%). 

3,8% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в 
комбинация с алкохол, а 1,3% – през последните 30 дни. Само 1,1% са инжектирали 
някога в живота си наркотици. 

Според 3,2% от учениците в град Пловдив редовното пушене на канабис не 
представлява риск за здравето. 11,2% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат 
редовно наргиле. Само 1,4% от учениците определят редовната употреба на кокаин 

                                                           
9
 Проучването е реализирано ноември-декември  2020 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на 

Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Глобал метрикс“ ЕООД сред 1280 ученици в 
VIII -XII клас от 16 училища (118 паралелки) на територията на град Пловдив. 
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като нерискова. 16,0% одобряват пушенето на канабис, като при 3,2% това се отнася 
независимо от количеството. 

56,6% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за 
страната ни, за 51,5% е проблем за град Пловдив, а за 48,0% е проблем за училището, 
в което учат. 
 
 
Кърджали10 

 
8,5% от учениците в град Кърджали посочват, че са употребявали някога в живота 

си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана 
(5,9%), също хашиш (3,7%), амфетамини и инхаланти (по 2,4%), кокаин (2,3%), екстази 
(2,2%) и опиоиди (2,1%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични 
вещества е характерна за 1,8% от анкетираните. 

6,2% от учениците отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 
12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали 
марихуана (3,9%), хашиш (2,9%), кокаин (2,2%), амфетамини и екстази (по 2,0%), 
метамфетамини и опиоиди (по 1,9%). 

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на 
употребявалите някакво наркотично вещество е 4,8%, като най-голям дял от учениците 
отбелязват употреба на марихуана (2,9%), хашиш (2,3%) и опиоиди (1,6%). 

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни 
ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (0,8%), както и екстази 
(0,7%). 

Най-ранна средна възраст на първа употреба сред учениците в град Кърджали се 
наблюдава по отношение на употреба на опиоиди (12 г.), метамфетамини (13 г.), 
канабис и екстази (по 14 г.). Първата употреба на кокаин, амфетамини и халюциногени 
започва средно на 15 години. 

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват 
„от любопитство, да опитат нещо непознато“ (35,1% от употребилите), „за удоволствие, 
за да изпитат временен приятен ефект“ (26,6%), „от скука, за разнообразие“ (16,0%), 
„за да бъдат приети от другите (групата, компанията)“ (11,7%). 

4,0% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в 
комбинация с алкохол, а 2,3% – през последните 30 дни. 2,9% са инжектирали някога в 
живота си наркотици. 

Според 6,3% от учениците в град Кърджали редовното пушене на канабис не 
представлява риск за здравето. 4,1% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат 
редовно наргиле. Само 1,8% от учениците определят редовната употреба на кокаин 
като нерискова. 12,3% одобряват пушенето на канабис, като при 4,8% това се отнася 
независимо от количеството. 

66,3% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за 
страната ни, за 64,4% е проблем за град Кърджали, а за 58,7% е проблем за 
училището, в което учат. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10

 Проучването е реализирано ноември-декември  2020 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на 

Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Глобал метрикс“ ЕООД сред 1110 ученици в 
VIII -XII клас от 12 училища (65 паралелки) на територията на град Кърджали. 
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Шумен11 
 
11,5% от учениците в град Шумен посочват, че са употребявали някога в живота си 

някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана 
(10,5%), също хашиш (2,2%), амфетамини (1,9%), екстази (1,4%), кокаин и 
метамфетамини (по 1,3%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични 
вещества е характерна за 1,2% от анкетираните. 

7,4% от учениците отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 
12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали 
марихуана (6,9%), хашиш (1,8%), амфетамини (1,5%), екстази (1,3%) и кокаин (1,1%). 

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на 
употребявалите някакво наркотично вещество е 4,5%, като най-голям дял от учениците 
отбелязват употреба на марихуана (4,3%), хашиш (1,3%) и амфетамини (1,1%). 

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни 
ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис и метамфетамини (по 0,5%). 

Най-ранна средна възраст на първа употреба сред учениците в град Шумен се 
наблюдава по отношение на употреба на опиоиди (12 г.), халюциногени (13 г.), екстази 
и кокаин (по 14 г.). Първата употреба на амфетамини, метамфетамини, инхаланти и 
канабис започва средно на 15 години. 

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват 
„от любопитство, да опитат нещо непознато“ (45,3% от употребилите), „за удоволствие, 
за да изпитат временен приятен ефект“ (35,2%), „от скука, за разнообразие“ (14,8%), 
„за да отстранят психологически стрес“ (14,1%). 

3,4% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в 
комбинация с алкохол, а 1,2% – през последните 30 дни. Само 0,9% са инжектирали 
някога в живота си наркотици. 

Според 4,5% от учениците в град Шумен редовното пушене на канабис не 
представлява риск за здравето. 6,0% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат 
редовно наргиле. Само 1,4% от учениците определят редовната употреба на кокаин 
като нерискова. 12,7% одобряват пушенето на канабис, като при 2,9% това се отнася 
независимо от количеството. 

54,1% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за 
страната ни, за 51,1% е проблем за град Шумен, а за 52,2% е проблем за училището, в 
което учат. 
 
 

Във връзка с разработването и прилагането на Национална програма за 
превенция на употребата на психоактивни вещества в училищна среда за ученици V-
VII клас през 2020 г. бяха инициирани и проведени проучвания относно някои 
аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата 
на психоактивни вещества сред учениците (V-VII клас) в градовете Стара Загора и 
Плевен. 
 
Стара Загора12 

 
1,0% от учениците в прогимназиален курс на обучение в град Стара Загора 

посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество, като 
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 Проучването е реализирано ноември-декември  2020 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на 

Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Глобал  Метрикс“ ЕООД сред 1110 ученици в 
VIII -XII клас от 11 училища (106 паралелки) на територията на град Шумен. 
12

 Проучването е реализирано ноември-декември  2020 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на 

Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Сова 5“ АД сред 1012 ученици в V-VII клас от 
18 училища (46 паралелки) на територията на град Стара Загора. 
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60,0% от тях за последно са го правили през последните 30 дни преди проучването, а 
40,0% - през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни. Учениците 
отбелязват, че са употребявали най-вече марихуана, а също и амфетамини, кокаин и 
хероин. 

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често са 
посочили „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (50,0% от употребилите), „за 
удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (40,0%), „за да бъдат приети от 
другите (групата, компанията)“, „защото се чувстват самотни“, „от скука, за 
разнообразие“ (по 30,0%). 

За 60,0% от употребявалите наркотици тази употреба е започнала на 11 години, а 
за по 10,0% – това се е случило на 12 и 13 години. Всеки девети ученик смята, че в 
бъдеще няма вероятност да употребява наркотици. Само 1,3% от учениците оценяват 
вероятността да употребяват наркотици в бъдеще като голяма, а 6,7% – като не 
голяма. 

През последните 12 месеца преди провеждане на проучването 2,5% са 
присъствали на купон, на който са се употребявали наркотици. На 4,1% от учениците 
са им предлагали наркотици през последната година, като те по-често се снабдяват с 
тях от дилър, отколкото от приятел или съученик. 

Всеки седми ученик от 5-7 клас в Стара Загора твърди, че знае за последствията 
от употребата на наркотици, като източник на такава информация най-често са 
родителите (при 45,6%), филмите (36,4%), предавания по телевизията (29,2%) и 
интернет (28,3%). Само 6,7% маркират като източник на информация за наркотиците 
специализирани лекции и обучения. 

96,3% от учениците смятат, че има голям риск за хората, които употребяват 
наркотици. Според всеки четвърти ученик е достатъчна няколкократна употреба на 
наркотици, за да се привикне към тях. 13,3% са на мнение, че привикването зависи от 
наркотиците, които се използват. Само 0,5% смятат, че употребата на наркотични 
вещества не води до привикване. 

Според учениците най-силен фактор за отказване от употребата на наркотици има 
силната воля на употребяващия, а в по-малка степен лечението, на което може да 
бъде подложен и подкрепата от близките. Малко над 1/3 от учениците са на мнение, че 
човек може да откаже наркотиците, но това би било много трудно. 4,2% смятат, че ако 
е някой е започнал да употребява наркотици, то той не може да се откаже от тях. 

81,5% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за 
страната ни, за 70,1% е проблем за град Стара Загора, а за 69,8% е проблем за 
училището, в което учат. 

 
 
Плевен13 

 
1,5% от учениците в прогимназиален курс на обучение в град Плевен посочват, че 

са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество, като 53,8% от тях за 
последно са го правили през последните 30 дни преди проучването, 30,8% – през 
последните 12 месеца, но не през последните 30 дни, а 15,4% – преди повече от 12 
месеца. 

2/3 от учениците са употребявали марихуана, 15,8% са посочили употреба на 
кокаин, а 10,5% – употреба на хероин и инхаланти.  

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често са 
посочили „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (46,7% от употребилите), както 

                                                           
13

 Проучването е реализирано ноември-декември  2020 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на 

Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Сова 5“ АД сред 1016 ученици в V-VII клас от 
14 училища (45 паралелки) на територията на град Плевен. 
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и „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“, „за да бъдат приети от 
другите (групата, компанията)“, „от скука, за разнообразие“ (по 26,7%). 

За 40,0% от употребявалите наркотици тази употреба е започнала на 11 години, за 
26,7% – това се е случило на 12, а за 13,3% – на 13 години. 86,0% от учениците смятат, 
че в бъдеще няма вероятност да употребяват наркотици. Само 2,2% от учениците 
оценяват вероятността да употребяват наркотици в бъдеще като голяма, а 9,4% – като 
неголяма. 

През последните 12 месеца преди провеждане на проучването 2,4% са 
присъствали на купон, на който са се употребявали наркотици. На 5,5% от учениците 
са им предлагали наркотици през последната година, като те в еднаква степен се 
снабдяват с тях от дилър, както и от приятел или съученик. 

2/3 от учениците от 5-7 клас в Плевен твърдят, че знаят за последствията от 
употребата на наркотици, като източник на такава информация най-често са 
родителите (при 45,3%), филмите (32,8%), предавания по телевизията (25,4%), 
интернет (23,5%) и учителите/педагогическите съветници (22,8%). Само 5,1% маркират 
като източник на информация за наркотиците специализирани лекции и обучения. 

96,3% от учениците смятат, че има голям риск за хората, които употребяват 
наркотици. Според всеки трети ученик е достатъчна няколкократна употреба на 
наркотици, за да се привикне към тях. 18,6% са на мнение, че привикването зависи от 
наркотиците, които се използват. Само 1,2% смятат, че употребата на наркотични 
вещества не води до привикване. 

Според учениците най-силен фактор за отказване от употребата на наркотици има 
силната воля на употребяващия и лечението, на което може да бъде подложен, а в по-
малка степен и подкрепата от близките. Малко над 1/3 от учениците са на мнение, че 
човек може да откаже наркотиците, но това би било много трудно. 3,1% смятат, че ако 
е някой е започнал да употребява наркотици, то той не може да се откаже от тях. 

81,8% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за 
страната ни, за 71,4% е проблем за град Плевен, а за 72,1% е проблем за училището, 
в което учат. 

 
 
През 2019 г. беше проведено седмо по ред изследване по Европейски училищен 

изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD)14. По отношение на 
употребата на наркотични вещества поне веднъж в живота, сравнителните данни 
показват, че България е една от страните, при която се наблюдава значително 
намаление на употребата на някакво наркотично вещество поне веднъж в живота 
спрямо предишното проучване – от 30% през 2015 г. на 19% през 2019 г. (виж Таблица 
3.3) 

Нашата страна участва в този проект за шести път (от 1999 г.), като най-високо 
ниво на употреба на наркотични вещества се наблюдаваше именно през 2015 г. 

Канабисът все още е наркотичното вещество, което най-често се използва от 
учениците в страните от ESPAD. В България употребата на канабис поне веднъж в 
живота (17%) е малко над средната за Европа, като настоящата употреба (през 
последните 30 дни) на канабис съвпада със средното европейско ниво (7,1%). Прави 
впечатление, че за България относителният дял на момичетата лека превишава 
относителния дял на момчетата по показателя „употреба на канабис поне веднъж в 
живота“, нещо което се отчита в само още две европейски страни – Словакия и Малта. 
При настоящата употреба (през последните 30 дни) на канабис разпространението й 
при момчетата е по-високо (8,0%), отколкото при момичетата (6,2%). 

                                                           
14

 Изследването е проведено през 2019 г. в 35 европейски страни (25 от тях членки на Европейски съюз) 
сред 99 647 ученици (2864 ученици – извадка за България) на възраст 15-16 години. То се реализира с 
подкрепата на Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA), като в 
България се подпомага от Национален център по обществено здраве и анализи. 
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Таблица 3-3 

УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ПОНЕ ВЕДНЪЖ В ЖИВОТА  
СРЕД УЧЕНИЦИТЕ НА ВЪЗРАСТ 15-16 ГОДИНИ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА 

 

 Относителен 
дял България 

Относителен дял  
Европа 

Средно Min Max 

Някакво наркотично вещество 19% 17% 4,2% 29% 

Канабис 17% 16% 2,9% 28% 

Екстази 2,6% 2.3% 0,9% 5,2% 

Амфетамини 3,1% 1,7% 0,5% 3,4% 

Метамфетамини 2,2% 1,1% 0,4% 2,5% 

Кокаин 3,1% 1,9% 0,5% 3,8% 

Крек 1,7% 1,1% 0,2% 3,1% 

LSD и др. халюциногени 2,4% 2,1% 0,8% 4,9% 

Хероин 1,7% 0,9% 0,4% 2,6% 

Инхаланти 2,3% 7.2% 0,5% 16% 

Нови психоактивни вещества 3,2% 3,4% 0,9% 6,6% 

Фармацевтични продукти 4,3% 9,2% 2,8% 23% 

          Източник: Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други  
                             наркотици (ESPAD), 2019 

 

Високорисковата употреба на канабис, изследвана през 2019 г. за първи път във 
всички участващи страни в проучването, разкрива, че средно 4% от анкетираните са 
попаднали в тази категория и са потенциално изложени на риск от развитие на 
проблеми, свързани с канабиса. Разбирането и наблюдението на това явление е 
важно за формулирането на политики за превенция. В България оценката за 
високорисковата употреба на канабис (4,9%) е малко над средната за Европа, като на 
по-голям риск от развитие на проблеми, свързани с канабис са изложени момичетата. 

Освен канабис някои ученици са употребявали и други незаконни вещества. Сред 
най-често опитваните незаконни наркотици в Европа са: екстази, LSD или други 
халюциногени, кокаин и амфетамини. Средно 1-2% от учениците, участвали в ESPAD 
съобщават, че са употребявали най-малко веднъж в живота си някакъв незаконен 
наркотик, различен от канабис, като общо разпространението на употребата на 
наркотични вещества различни от канабис сред учениците в Европа е 5%.  

В България нивото на употреба на всяко едно от наблюдаваните незаконни 
наркотични вещества (канабис, кокаин, крек, амфетамини, метамфетамини, екстази, 
хероин, LSD или други халюциногени), с изключение на новите психоактивни 
вещества, е по-високо от средното за Европа. Но трябва да се отбележи, че това е 
ниво е близо 2 пъти по-ниско в сравнение с отчетеното през 2015 г. 

Немедицинската употреба сред подрастващите в Европа на отпускани с рецепта 
лекарства остава проблем. Така например 6,6% от анкетираните съобщават, че са 
използвали през живота си транквиланти или успокоителни, а 4% болкоуспокояващи, 
„за да се надрусат“. България е една от страните, в които учениците  най-малко 
употребяват лекарства без лекарско предписание с цел дрогиране (4,3%). 

 
 



37 
 

Употреба на нови психоактивни вещества в България 
 

Според Националното представително проучване сред общото население (на 
възраст 15-64 години) в България само 0,6% от изследваните лица посочват 
употреба на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни 
от вече познатите и разпространявани поне веднъж някога в живота. 

Според проведените през 2020 г. представителни проучвания сред учениците 
(VIII-XII клас) в някои градове на България за София разпределението на употребата е 
следното: 1,5% посочват, че някога в живота си са употребявали нови психоактивни 
вещества, а 0,7% – през последните 30 дни. В Пловдив 1,9% от учениците посочват, че 
някога в живота си са употребявали нови психоактивни вещества (0,9% – последните 
30 дни), а в Шумен – 1,6% отбелязват такава употреба (0,8% – последните 30 дни). 

Според данните от Европейски училищен изследователски проект за алкохол 
и други наркотици (ESPAD 2019 г.), 3,2% от 15-16 годишните ученици в България са 
употребявали нови психокативни вещества поне веднъж някога в живота, което е по-
висок дял от този на употребата на повечето незаконни наркотици, различни от 
канабис. По този показател нашата страна е под средното европейско ниво (3,4%), но 
е над средното по отношение на употребата на синтетични канабиноиди (4,3%) и 
синтетични катинони (1,8%). 

Почти всички употребяващи нови психоактивни вещества ученици в Европа имат 
употреба на повече от едно вещество (употребяващи са и на алкохол, канабис и 
стимуланти). Продължаващата поява на употреба на нови психоактивни вещества и на 
полиупотреба на вещества сред потребителите на нови психоактивни вещества 
подчертава необходимостта от внимателно наблюдение, както на европейско ниво, 
така и в нашата страна. 

Като цяло употребата на нови психоактивни вещества в България предимно е 
свързана с употреба на синтетични канабиноиди под формата на растителна смес за 
пушене или на прах, като най-често тези вещества се набавят от дилър или от 
приятел/познат/съученик или чрез онлайн поръчка. 
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4. Превенция 

 
 
 

В рамките на този раздел са разгледани следните основни теми: 

 Политика и организационна структура. 

 Превантивни дейности и интервенции. 

 Превантивни програми. 

 Качество на превантивните дейности. 

 Тенденции. 

 
 
 

Политика и организационна структура 
 
За провеждане на националната политика по превенция в областта на 

наркотиците на местно ниво функционират 27 общински съвети по наркотичните 
вещества (ОСНВ) в общините, които са административни центрове на области. ОСНВ 
работят съобразно приети общински програми и стратегии за превенция, лечение и 
рехабилитация на наркоманиите.  

Към 27-те ОСНВ 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 превантивно-информационни 
центрове (ПИЦ). Те са функционални звена, които събират, анализират и предоставят 
информация на местно ниво, необходима за изготвянето, осъществяването и 
координирането на общинските програми и стратегии. Насоките и задачите на ОСНВ и 
ПИЦ се определят от Националната стратегия за борба с наркотиците.  

 
 
Превантивни дейности и интервенции 

 
Превантивни дейности, реализирани в училище15 
 

По данни от Министерство на образованието и науката през учебната 2020/2021 г. 
всички 28 регионални управления на образованието (РУО) са отчели осъществени  
превантивни дейности, свързани с употребата на психоактивни вещества, както 
следва: 

 
1. На ниво клас 

 провеждане на беседи, дискусии, презентации, филми, прочит на книга. 
Информацията е представяна от класен ръководител, здравен работник или 
педагогически съветник, както и от учители, преподаващи по предметите 
„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; 

                                                           
15

 Източник: Министерство на образованието и науката. 
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 прояви във връзка с международни дни и чествания; 

 участие в национални кампании; 

 разпространяване на брошури; 

 състезания под надслов „Не на …”; 

 анкетни проучвания; 

 провеждане на тренинги; 

 провеждане на обучения по метода „връстници обучават връстници“. 
 

2. На ниво работа с родителите по въпросите на зависимостите 

 на родителски срещи 

 разработване на училищни програми като „Клас без тютюнев дим”, „ Живот без 
дрога”, „Не на тютюнопушенето и алкохола”, Национален проект „Участвай и 
променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ и др. 
 

3. На ниво взаимодействие с други институции и провеждане на теми на 
дискусии, беседи, семинари и други 

Данните от РУО съгласно предварително посочени индикатори, относно 
реализирани превантивни дейности в училищата във връзка с употребата на 
наркотици, алкохол и тютюн са следните:  

 1155 приложени училищни програми за превенция на употребата и 
злоупотребата с наркотични вещества, основани на подхода „умения за живот“ 
(1399 за предходната година);  

 213 573 обхванати ученици в програми и кампании за превенция на употребата 
и злоупотребата с наркотични вещества (51 973 за предходната година); 

 2717 обучени специалисти (психолози, учители) за работа в и с училищата 
(3779 за предходната година); 

 631 приложени програми за превенция, базирани на подхода „връстници 
обучават връстници“ (1342 за предходната година); 

 1813 проведени проучвания и резултатите от тях (4715 за предходната година); 

 550  въведени програми за работа с родители (356 за предходната година); 

 40 770 бр. разработени и/или разпространени информационни материали (109 
624 за предходната година); 

 3150 обучени професионалисти за работа с родители (3078 за предходната 
година). 
 
 

Превантивни дейности и интервенции сред рискови групи16 

 
През 2020 г. във връзка с превенция на употребата на психоактивни вещества 

местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните (МКБППМН) са реализирали информационно-консултативна, 
проучвателна и изследователска дейност: анализ на факторите, способстващи  
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.  

В добро партньорство с общинските съвети по наркотичните вещества, 
превантивно-информационните центрове и районните здравни инспекции, комисиите 
реализират  различни съвместни дейности. През 2020 г. са осъществявани обучения 
на специалисти и доброволци – главно секретари и членове на МКБППМН, 
инспектори ДПС, обществени възпитатели, педагогически съветници, социални 

                                                           
16

 Източник: Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните, Министерски съвет. 
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работници, медицински специалисти от училищните кабинети, учители, студенти и 
ученици, ученически парламенти, родители по теми: „Обучения по проблеми на 
наркотичните зависимости – видове, места, където да потърсим помощ!“; обучения на 
доброволци; „Връстници обучават връстници!“; обучения на ученици по темата за 
употребата на алкохол; семинар за ученици на тема: „Да се научим да разграничаваме 
действителността от митовете за наркотиците!“.   

Таблица 4-1 

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ  
НА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА, АЛКОХОЛ И ТЮТЮН  

И УЧАСТНИЦИ В ТЯХ ПРЕЗ 2020 г. 
(ПО ОБЛАСТИ) 

 Брой 
програми  

Родители Общо 
деца 

Малолетни Непълнолетни 

Общо за страната 454 5 213 49 950 21 270 28 680 

Благоевград 18 145 2 125 787 1 338 

Бургас 19 39 1 653 451 1 202 

Варна 25 215 4 153 1 684 2 469 

Велико Търново 21 6 776 266 510 

Видин 11 82 873 348 525 

Враца 13 106 1 098 867 231 

Габрово 4 - 686 250 436 

Добрич 21 105 1 670 932 738 

Кърджали 9 - 637 46 591 

Кюстендил 11 15 793 350 443 

Ловеч 15 88 2 526 531 1 995 

Монтана 20 308 639 302 337 

Пазарджик 16 229 6 314 3 596 2 718 

Перник 2 7 22 2 20 

Плевен 18 281 2 485 845 1 640 

Пловдив 36 502 4 549 2 253 2 296 

Разград 6 9 858 292 566 

Русе 6 414 1 263 838 425 

Силистра 7 35 980 91 889 

Сливен 7 56 517 69 448 

Смолян 18 60 1 452 505 947 

София град 43 582 6 154 2 695 3 459 

София област 47 406 3 750 1 764 1 986 

Стара Загора 24 42 854 452 402 

Търговище 10 - 996 380 616 

Хасково 10 184 953 248 705 

Шумен 13 97 587 280 307 

Ямбол 4 1 200 587 146 441 

   Източник: Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните 

 

През годината местните комисии за борба с противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните са работили по 454 теми по програми или проекти за 
превенция на употребата на наркотици, в които са обхванати 55 163 участници – 
5 213 родители и 49 950 деца (21 270 малолетни и 28 680 непълнолетни). През 2020 
г. се наблюдава значително намаляване на участвалите деца и родители, което 
може да се интерпретира и като знак за придобити вече знания в областта на 
наркотиците, вследствие реализираните през минали години превантивни програми на 
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местните комисии. На обученията по програмите са присъствали представители на 
училищни комисии по приема (УКП), инспектори от детска педагогическа стая (ДПС) и 
социални работници от Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално 
подпомагане“. С най-значителен брой теми по области по програми/проекти е София 
област – 47. По участвали родители – Ямболска област (1 200). При децата област 
Пазарджик (6 314), от които малолетни са 3 596, а при непълнолетните – столицата 
(3 459). (виж Таблица 4-1) 

По-важни теми на програмите по превенция на употребата на  психоактивни 
вещества са: „Вредата от употребата на наркотични вещества, алкохол и 
тютюнопушене!“; „Превенция на употребата на алкохол!“; „Превенция употребата на 
тютюнопушене!“; „Не убива последната доза. Убива първата!“; „Превенция. Тестове за 
проверка на употреба на психоактивни вещества!“; „Международен ден за борба със 
злоупотребата с наркотици – 26 юни!“; „Международен ден без тютюнев дим – 19 
ноември 2020 г.!“; Конкурс за плакат „Наркотиците през моите очи!“; Програма за 
родители „Как да разпознаем дали децата ни употребяват наркотични вещества?“; 
„Употребата и вредата от наргиле!“; „Ползата и вредата от енергийните напитки!“; 
„Вредата от цигарите!“; „Превенция срещу употреба на наркотици, алкохол и 
тютюнопушене!“; „Цигарите не са ни приятели!“; „Живот без наркотици!“; „Видове 
наркотични вещества, рискове при употреба!“; „Произход и разпространение на тютюна 
и алкохола!“; „Причини и модели на употреба!“; „Митове и факти, последици от 
употребата!“; „Оценяване на информацията и вземане на решения. Наказуеми прояви 
при непълнолетните, разрешени за възрастни!“; „Влияние на хранителните добавки 
върху поведението. Анаболни стероиди!“; „Рискови и предпазващи фактори. Мога ли 
да бъда як и готин без анабол?“; „Как всяка малка крачка променя нещо в бъдещето? 
Да крачим информирани!“; „Наркотиците – начин на утвърждаване в групата, 
необходимото зло или просто мода!“; „Наркотици и бременност!“; „Видове наркотични 
вещества и последствия от употребата им!“; „Вредата от употребата на алкохол, 
енергийни напитки, цигари, наргилета!“; „Дрога, алкохол и тютюнопушене!“; „Лицата на 
зависимостта!“; Кампания „Без дрога на пътя!“; „Ролята на доброволчеството в 
превенция на употребата  на наркотични вещества!“; „Връзката между употреба на 
алкохол и наркотични вещества и асоциалното поведение на малолетните и 
непълнолетните!“; „Да предпазим децата си от зависимостите!“; „По-добри знания за 
по-добри грижи!“; „Да спечелим заедно – един ден без цигари!“; „Какво трябва да знаем 
за наркотиците? Най-новите наркотици на пазара!“; „Психични и поведенчески 
разстройства дължащи се на употреба на психоактивни вещества!“; „Разпространение 
и достъп до дизайнерска дрога!“; „Може да сме щастливи и без илюзии!“; „Избирам да 
съм независим!“; „Наркотиците и влиянието им при употреба от подрастващите – 
канабис, марихуана, амфетамини, екстази, кокаин и инхаланти!“; „Превенция на 
наркоманиите и злоупотребата с психоактивни вещества, в следствие на които 
непълнолетните извършват противообществени прояви!“; „Рискови и протективни 
семейни фактори за възникване на зависимости в юношеска възраст!“; „Алкохолът и 
наркотиците в период на пандемия!“; „Изолацията – предпоставки за употреба на 
алкохол и наркотици у дома!“. 

Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните осъществяват и консултации на деца за употреба на наркотици, 
алкохол и тютюневи изделия, по заявки от родители. През 2020 г.  индивидуално са  
консултирани 1066 деца, от които 238  малолетни и 828 непълнолетни, като тук 
спадът на консултираните деца е близо 2,5 пъти в сравнение с предишната година. 
Най-много са консултираните в София-град – 416 деца, от които 98 малолетни и 318 
непълнолетни. Увеличение на консултираните деца се наблюдава единствено в 
областите Пловдив, Габрово, София област, както и Разград, където дейността 
основно се извършва от ОСНВ и ПИЦ. (виж Таблица 4-2) 
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Таблица 4-2 

ИНДИВИДУАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ НА ДЕЦА  
ВЪВ ВРЪЗКА С УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА   

(2019 – 2020 г.) 

 2019 г. 2020 г. 

Област  Общо Мало-
летни 

Непълно-
летни 

Общо Мало-
летни 

Непълно-
летни 

Благоевград 269 89 180 30 17 13 

Бургас 64 8 56 47 8 39 

Варна 86 17 69 76 13 63 

Велико Търново 40 14 26 26 2 24 
Видин 21 5 16 1 1 - 

Враца 269 114 155 47 16 31 

Габрово 7 - 7 8 - 8 

Добрич 52 2 50 38 3 35 
Кърджали 12 3 9 2 - 2 

Кюстендил 13 2 11 4 - 4 

Ловеч 23 9 14 6 - 6 

Монтана 9 3 6 2 - 2 

Пазарджик 16 - 16 16 2 14 
Перник 6 - 6 1 - 1 

Плевен 77 20 57 4 - 4 
Пловдив 70 17 53 106 22 84 

Разград - - - 6 2 4 

Русе 12 - 12 7 - 7 

Силистра 2 - 2 2 - 2 

Сливен 99 36 63 16 4 12 

Смолян 5 - 5 3 - 3 

София град 767 145 622 416 98 318 

София област 79 34 45 99 28 71 

Стара Загора 227 50 177 54 15 39 
Търговище 15 8 7 1 - 1 

Хасково 24 2 22 11 2 9 
Шумен 172 - 172 10 - 10 

Ямбол 34 13 21 27 5 22 

Общо 2 470 591 1 879 1 066 238 828 

   Източник: Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните 

 

В семейни консултации във връзка с превения на употреба на психоактивни 
вещества през 2020 г.  са участвали 539 деца, в това число 94 малолетни и 445 
непълнолетни, като и тук спадът на консултациии спрямо предишната година е 
повече от 2 пъти. Най-голям е броят на децата, преминали семейни консултации в 
столицата – 96 деца, от които 77 непълнолетни, а при малолетните той е най-голям в 
област Стара Загора (24). Увеличение на броя на децата със семейни консултации се 
наблюдава единствено в областите Варна, Велико Търново, Кърджали, Пловдив, Русе, 
София област и Разград. (виж Таблица 4-3) 
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Таблица 4-3 

ДЕЦА, ПРЕМИНАЛИ СЕМЕЙНИ КОНСУЛТАЦИИ  
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА   

(2019 – 2020 г.) 

 2019 г. 2020 г. 

Област  Общо Мало-
летни 

Непълно-
летни 

Общо Мало-
летни 

Непълно-
летни 

Благоевград 51 1 50 24 1 23 

Бургас 38 - 38 18 - 18 

Варна 27 3 24 67 6 61 

Велико Търново 17 - 17 35 4 31 
Видин 11 3 8 - - - 

Враца 10 3 7 11 4 7 

Габрово 6 - 6 4 - 4 

Добрич 47 2 45 41 3 38 
Кърджали 1 - 1 2 - 2 

Кюстендил 6 2 4 4 - 4 

Ловеч 6 1 5 4 - 4 

Монтана 1 - 1 - - - 

Пазарджик 19 2 17 12 2 10 
Перник 6 - 6 1 - 1 

Плевен 66 45 21 4 - 4 
Пловдив 45 14 31 54 18 36 

Разград - - - 1 1 - 

Русе 2 - 2 5 - 5 

Силистра 2 - 2 2 - 2 

Сливен 20 5 15 5 - 5 

Смолян 3 - 3 1 - 1 

София град 177 16 161 96 19 77 

София област 33 10 23 38 5 33 

Стара Загора 221 50 171 64 24 40 
Търговище 2 - 2 1 - 1 

Хасково 20 - 20 11 2 9 
Шумен 248 - 248 19 2 17 

Ямбол 75 25 50 15 3 12 

Общо 1 160 182 978 539 94 445 

   Източник: Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните 

 

 

Превантивни дейности и интервенции на общинско ниво 
 

Съгласно обобщената информация от Министерство на здравеопазването броят 
на обхванатите лица по линия на превенция на употребата на психоактивни вещества 
от превантивно-информационните центрове в страната през 2020 г. е 140 981, от които 
под 15 г. – 32076; от 15-18 г. – 50902; 19-29 г. – 11753; над 29 – 6443; родители – 5552; 
учители – 3778; други специалисти – 6856. Основни отчетени дейности през годината 
са: 

 Проведени са обучения на деца и младежи за здравословен начин на живот, 
превенция употребата на наркотични вещества, превенция на рисково 
поведение. 
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 Проведени са обучения на психолози, педагогически съветници и други 
специалисти, работещи по превенция употребата на наркотични вещества. 

 Отбелязват се Световни дни чрез различни мероприятия и кампании, като 
целта е да се информира обществото по различни проблеми свързани с 
употребата на наркотични вещества. 

 Разширява се взаимодействието с различни институции и неправителствени 
организации. 

 Издадени са здравно-образователни и информационни материали, 
предназначени за различни таргетни групи. Направен е един филм от ОСНВ 
Благоевград, изготвени са клипове за превенция употребата на наркотични 
вещества. 

 ОСНВ и ПИЦ поддържат интернет и facebook страници, на които предоставят 
информация за видовете наркотични вещества, здравните, икономически и 
социални последици, както и материали от чужди източници. 

 
Обобщената информация от регионалните управления на образованието (РУО) е 

изключително обемна, поради което Министерство на образованието и науката 
акцентира върху някои по-значими практики и дейности в областта на превенцията на 
употребата на наркотични вещества по области, както следва: 

През учебната 2020-2021 г. усилията на училищната общност в област Габрово, 
РУО, ОСНВ и ПИЦ Габрово, са били насочени към осъществяване на координация, 
ефективно взаимодействие и сътрудничество между институциите.  

Сред основните акценти в съвместния план за сътрудничество е въвеждането на 
двете национални програми за универсална превенция във всички образователни 
институции на територията на област Габрово – съответно в прогимназиален и 
гимназиален етап, реализирането на обучителни тренинги с ученици от XI и XII клас за 
последствията от шофирането след употреба на психоактивни вещества, провеждане 
на информационни срещи с ученици за запознаване с наказателната отговорност при 
производство, притежание, употреба и разпространение на наркотични вещества и др.  

При реализиране на дейностите е търсена максимална ефективност при 
осъществяването на различните превантивни програми и инициативи,  вниманието на 
специалистите е било насочено не само към учениците, а и към техните учители, 
педагогически съветници и родители, за които също са организирани специализирани 
информационно-дискусионни срещи, тренинги и тематични обучения. 

В края на месец октомври РУО Габрово е инициирало работна среща с 
директорите на всички образователни институции в региона, на която е представен 
Областен план за сътрудничество и координация между институциите и е постигнато 
съгласие за важността и необходимостта от засилване на превантивните дейности по 
отношение употребата и разпространението на наркотични вещества сред учениците. 

По повод Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик 
на наркотици (26 юни) са се провели конкурс за фотоесе на тема „Рецепта за щастие“ 
и фотоконкурс на тема „Здраве на фокус“. Инициативата е имала за цел да провокира 
децата и младежите да покажат чрез фотографии тяхната гледна точка за важните и 
ценни неща в живота. Всички „рецепти за щастие“ на младите хора,  участвали в 
конкурса, са публикувани в шести брой на електронния бюлетин на ОСНВ и ПИЦ 
Габрово. 

По покана на ОСНВ и ПИЦ Габрово, на 21 септември, в зала „Възраждане”, е 
излъчен филмът „Доза щастие”, разказващ историята на журналистката Весела 
Тотева. След прожекцията публиката е участвала в дискусия с актрисата от филма 
Валентина Каролева (изиграла своята майка) и специалисти, работещи в сферата на 
зависимостите – Марина Попова и Светла Иванова. Разговорът за пътя на 
зависимостта, загубите, болките и трудностите, които човек преживява, попадайки в 
капана на наркотиците, за страха, отчаянието, надеждата и живота, е продължил 
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повече от час и е предал послание за обич, подкрепа и грижа към самите нас и хората, 
които обичаме. 

Екипът на ОСНВ и ПИЦ е подкрепил идеята за създаване на Младежка зона 
„Щайгата“ на млади хора, участвали през 2019 г. в Gabrovo Innovation Camp, като са 
обособили две преходни стаи, намиращи се на втория етаж в зала „Възраждане“. 

Младежка зона „Щайгата" е открита на 18 август 2020 г. с парти в Градинката с 
Мечето – с много песни, танци и огнено шоу. Младежи и възрастни са се включили в 
различни предизвикателства – викторина на тема „160 години Габрово град", 
състезателна надпревара „Шифърът на зоната“. 

Освен с модерното си обзавеждане, Младежка зона „Щайгата“ привлича 
младежите, като им предоставя възможност за пълноценно осмисляне на свободното 
време – настолни игри с познавателна и занимателна насоченост, развиващи 
въображението, креативността и логическото мислене и богата младежка 
художествена литература.  

В зоната всички млади хора на Габрово имат възможност да провеждат срещи, 
семинари и обучения, за които е осигурено необходимото техническо оборудване.  

В „Щайгата“ могат да се прожектират и дискутират филми, да се провеждат 
творчески ателиета, литературни четения. 

 
През учебната 2020-2021 г. в училищата от област Хасково в часа на класа са 

проведени беседи, лекции, дискусии, презентации и  ролеви игри по следните теми: 
„Насилието в обществото – насилие, социална среда и наркотици”, „Нещата, които 
обичам да правя, вместо да пуша” , „Защо тинейджърите употребяват наркотици”, 
„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 срещу тютюнопушенето”, „Дрогата и вредата от нея”, 
„Младите хора и престъпността”, „Наркотици и престъпност”, „Наркоманията – зла 
магия”. 

В 17 училища са прожектирани филмите: „Наркотици”, Вкусът на злото”, 
„Тютюнопушенето и ти”, „Предай нататък”. 

В училищните програми, за часовете, които не се водят от учители специалисти по 
Национална програма „На училище без отсъствие“, мярка „Без свободен час”, са били 
предвидени теми за превенция на наркотичните вещества и злоупотребата с алкохола 
и тютюнопушенето. 

В 9 училища са направени презентации на тема „Наркотици и тютюнопушене”, 
подготвени от ученици от клубове за извънкласна дейност. 

В 24 училища са открити изложби на рисунки, фото-изложби и табла. 

В 5 училища са проведени родителски срещи по теми за наркотици и 
тютюнопушене. 

В 13 училища са проведени ученически конкурси на теми свързани с наркотиците. 

Основен партньор в работата на РУО Хасково са областни институции и ученици 
доброволци на възраст от 15 до 19 години от 6 училища от 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. 

Ученици са посетили средновековна крепост „Перперикон“ по покана на ОСНВ  
Кърджали. В инициативата са участвали младежи-доброволци от Хасково, Кърджали и 
Стара Загора, които след посещението на крепостта са решавали казуси и са 
обсъждали различни рискови поведения, свързани със злоупотребата с наркотични 
вещества, анаболни, стероиди, интернет зависимост и др. 
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ПИЦ Хасково е организирал среща с г-н Стефан Бакалов (началник отдел „Борба с 
наркотрафика“ в Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ на Агенция 
„Митници“) и неговия екип от Летище София. Пред ученици от хасковските гимназии 
екипът на г-н Стефан Бакалов е представил своята кауза „Не сме сами“. На края на 
срещата е направена демонстрация за откриване на наркотик с  кучета. 

 
В област Бургас са проведени срещи, разговори и дискусии в часа на класа или в 

училищни клубове с участието на училищен психолог, медицинско лице, класен 
ръководител или външен лектор по теми: 

- за III-IV клас: „Вредата от алкохола, тютюна и наркотиците“, „Пасивното пушене 
и последиците за здравето“ и др.; 

- за V-VII клас: „Дрогата – търсена, преследвана, опасна“, „Зависимости и 
здраве”, „Пушенето – за или против. Избери сам!” и др.; 

- за VIII-XII клас: „Новите дроги и вредата от тях”, „Рискове от употреба  на 
електронни цигари и наргилета“, „Създаване на умения за асертивно 
поведение“, „Наркотици и престъпност”. 

По време на обучението от разстояние в електронна среда са пускани видеа, 
клипове, статии и презентации за учениците по тема „Превенция на употреба на 
наркотици“. 

РУО Бургас си сътрудничи с ОСНВ и ПИЦ Бургас за осъществяване на дейности и 
кампании, като: 

● обучения и тренинги в групи и в отделни паралелки в училищата чрез 
специалисти  от ПИЦ и ОСНВ;  

● обучения на училищни психолози, учители, социални работници и училищни 
медицински работници за работа с подрастващи и с родители; 

● щафета и турнир „Спортът срещу дрогата“. 
 
В област София са разработени планове за превенция във връзка с употребата 

на наркотици, алкохол и тютюн, които обхващат превантивна работа както с учениците 
в училище, така и с техните родители. 

За изпълнението им от съществено значение е и съвместната работа на 
психолозите, педагогическите съветници, класните ръководители, медицинските лица 
в училищата с институциите, които пряко са свързани с проблемите от употребата на 
наркотици, алкохол и тютюн – Министерство на здравеопазването, РЗИ, РПУ на МВР и 
отделите на „Закрила на детето“ по общини, Софийска градска прокуратура.  

Общините от Софийска област са разработили общински програми за превенция 
на употребата на различните видове наркотични зависимости, в които са включени 
учениците от училищата, които са на територията на съответната община. 

Голяма част от дейностите и мероприятията са осъществени в дните от световния 
здравен календар, които са посветени на борбата против тютюнопушенето, 
алкохолизма и употребата на наркотици. Проведени са състезания под наслов „Не на 
дрогата в училище“. 

Училищата от Софийска област през учебната 2020-2021 г. са работили по 
следните програми за превенция на употребата с наркотични вещества: „Превенция на 
зависимостите“, „Превенция на употребата на психоактивни вещества“, „Индивидуални 
и социални последици от употребата на наркотични вещества“, „Зависимостите“, 
„Видове упойващи вещества и опасностите от употребата им“, „Връстници обучават 
връстници“, „Хигиената и здравни познания за нервната система“, „Младежко 
лидерство и обучение на връстници, за превенция на  рискови поведения“, 
„Добродетели“, „На кого мога да се доверя и от кого мога да потърся помощ“. 

Директори на училища в София област са представили следните презентации: 
„Час по здраве“, „Как влияят цигарите, алкохола и наркотиците на организма“, 
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„Пушенето на наргиле“, „Свободата да бъдеш независим“, „Влияние на алкохола върху 
здравето на подрастващите“. 

Помощ в работата на психолозите, педагогическите съветници, учителите 
медицинските работници оказват рекламните брошури и материали, предоставени от 
МЗ и РЗИ, както и мултимедийните презентации и филмите, предоставени от МЗ и 
МВР, в които се засегнати темите за наркотиците, алкохола и тютюна. 

През учебната 2020-2021 г. в училищата в Софийска област са представени 
следните филми: „Ти гониш“, „Дим“, Денят на Яна“, Островът на зомбитата“, 
Невидимият“ – предоставен от РЗИ Софийска област, „Наркотиците“, предоставен от 
ОД на МВР Софийска област, „Наркотиците в България“, „Решенията, които взимам“.  

При работата с родителите, чрез психолозите и педагогическите съветници в 
училищата е разглеждана и дискутирана темата: „Стилове на родителско поведение“, 
проведени са родителски срещи с участието на представители от отдел „Наркотици“  
на РУ на МВ на теми: „Какъв пример давам на своето дете“, „Семейството и алкохола“, 
„Движение и спорт срещу тютюнопушенето“. 

В часа на класа са разгледани темите: „Вредни за човека вещества“ (І-ви клас), 
„Тютюнопушенето и нашето здраве“ (ІІ-ри клас), „Алкохолът и семейството“ (ІІІ-ти 
клас),  „Злата магия на наркотиците“ (IV-ти клас), „Вредните влияния и ние“ (V-ти клас), 
„Наркотиците и ние“ (VІ-ти клас), „На купон“ (VІІ-ми клас). 

Голям интерес сред учениците е предизвикал филмът, предоставен от МЗ, 
„Пушенето на наргиле – факти и рискове за здравето“.  

Някои от брошурите, предоставени на всички училища в Софийска област са: 
„Доза щастие“, „Животът е безценен”, „Запознай се с наркотиците, за да не ги 
обикнеш”, „Внимавай за какво се закачаш“. 

Ученици от училища в Софийска област са участвали в Национален конкурс по 
превенция на наркоманиите с две теми: „Моят любим национален герой” и „Човекът – 
свободен и независим”. 

Във всички училища част от кампанията срещу употребата на наркотици е 
изработването на флаери, рисунки, табла, брошури, постери, листовки, плакати под 
наслов: „Живей чисто“, „Не на вредните вещества“, картички за „Вредата от 
използването на вредни вещества“, изложби на тема „Невидимият враг“. Изработени 
са табла „Не на тютюневия дим“,  „Алкохолът, приятел или враг“, брошури „Чрез спорт 
срещу наркотиците, алкохола и цигарите“. 

 
Дейностите по превенция на употребата на наркотични вещества, алкохол и 

тютюн в училищата на област Видин се извършват на две нива: училищно и 
регионално. 

На училищно ниво РУО Видин координира и контролира тези дейности чрез 
изградените училищни комисии за превенция на противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни (УКПППМН). За периода 2020 – 2024 г. се прилагат 
следните програми за превенция: 

▪ ІV-V клас – „Превенция и ограничаване на тютюнопушенето”; 
▪ VІ-VІІ клас – „Превенция и ограничаване употребата на алкохол”; 
▪ VІІІ-ХІ клас „Превенция на употребата на наркотични вещества”. 

В рамките на тези програми са изнесени онлайн общо 146 лекции, беседи и 
семинари от учители, училищни психолози, педагогически съветници, специалисти от 
ОСНВ, РЗИ, Общински младежки съвет за превенция на зависимости, Български 
младежки червен кръст – Видин. 

Осъществената съвместно с психолози от ОСНВ Видин програма „Превенция на 
употребата на наркотици“ в община Видин и училища от региона, проведена през 
учебната 2020-2021 г. е имала за цел повишаването на информираността на младите 
хора  в града и региона за въздействието на различните видове наркотични вещества, 



48 
 

рисковете при употребата им и последствията от експериментиране и редовна 
употреба, насочване на подрастващите към здравословен начин на живот. В 
програмата са се включили 34 доброволци от Младежкия съвет по наркотични 
вещества – Видин. В часовете на класа, провеждани онлайн, те са представили теми, 
като: „Наркотици. Видове, употреба“, „Марихуана. Развенчаване на митове, свързани с 
употребата на марихуана“, „Екстази – цветът на фалшивото щастие“, „Новите 
дизайнерски дроги“. Тази програма е била с най-голям обхват и се е провела в 
периода октомври 2020 – април 2021 г. В нея са били включени 2416 ученици (1124 
ученици – до 15 години, 1292 ученици – от 15 до 19 години). 

Специалисти от ОСНВ Видин са  провели онлайн в електронните платформи 
Microsoft Teams и Shkolo.bg, 28 беседи в часа на класа в  24 училища на област Видин.  

В рамките на програмата за превенция, базирана на подхода „връстници обучават 
връстници”, 48 ученици са работили като доброволци към ОСНВ Видин, 18 са членове 
на БМЧК – Видин, 37 са членове на Общински младежки съвет за превенция на 
зависимости – Видин. 

На регионално ниво инициативите и мероприятията по превенция се 
осъществяват в тясна връзка с ОСНВ, РЗИ, Общински младежки съвет за превенция 
на зависимости, БЧК, БМЧК, Районните прокуратури и Районните съдилища във 
Видин, Белоградчик и Кула, НПО „Свободен младежки център” – Видин, Център за 
обществена подкрепа – Видин. През учебната 2020-2021 г. в програмите и кампаниите 
за превенция на употребата на наркотични вещества са обхванати 5213 ученици. 

В началото на учебната  година РУО Видин оказа методическа подкрепа при 
изготвяне на плановете на УКПППМН и на училищните програми по гражданско, 
здравно, екологично и интеркултурно образование, където се набелязват мерки за 
борба с употребата на алкохол, наркотични вещества и тютюн. 

РУО Видин, ОСНВ Видин и останалите институции, осъществяващи дейности по 
превенция на употребата на алкохол, наркотични вещества и тютюн, са изготвили  
график за реализирането им през учебната 2020-2021 г. в училищата от област Видин. 
По-голямата част от тях се осъществяват в часовете на класа, както и чрез 
доброволчески акции на Общински младежки съвет за превенция на зависимости – 
Видин и Българския младежки червен кръст – Видин. 

Поради ограничителните мерки, свързани с пандемията от COVID-19, 
провеждането на беседи, обучения, родителски срещи, програми по превенции, 
дискусии и анкети се е осъществявало онлайн в електронните платформи: Microsoft 
Teams, Shkolo.bg, Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, Zoom. 

РУО Видин е организирало съвместно с ОСНВ Видин обучителен семинар с 
училищни психолози и учители. Той е проведен онлайн в периода февруари-март 2021 
г. в Zoom. В рамките на него са обучени 33 педагози за работа с ученици и родители.  

През учебната 2020-2021 г. в училищата от област Видин са изготвени и 
разпространени 1207 информационни материали (102 постери, 140 тетрадки с 
послания, 210 брошури, 135 стикери, 620 дипляни).  

Психолози от 5 училища и специалисти от ОСНВ Видин са провели онлайн лекции 
за родители в Microsoft Teams и Shkolo.bg в 11 училища. Разгледаните теми са: 
„Детето Ви няма да пуши, ако...”,  „Разговаряй с детето си за алкохола”, „Да предпазим 
децата от употребата на наркотични вещества”,  „Децата избират живот, а не 
наркотици“, „Опасностите от новите дроги“, „Какво правим, за да предпазим децата си 
от употребата на наркотици“, „Дизайнерските дроги“  и др. 

Психолози от ОСНВ Видин са провели онлайн обучение на доброволческия клуб 
към съвета на 48 ученици в 6 модула. Проведена е и онлайн кръгла маса съвместно с 
„Европа директно“ – Видин с доброволците от Общински младежки съвет за превенция 
на зависимости. 
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В област Ловеч превантивните дейности, осъществявани от ПИЦ Ловеч са 
насочени към: 

 Събиране, проучване, съхраняване и анализиране на информация на общинско 
и областно равнище, необходима за осъществяване на програмите за 
наркотиците на национално и местно ниво. 

 Подпомагане на ОСНВ за разработване и реализиране на програма за борба 
срещу употребата и злоупотребата с психоактивни вещества. 

 Усъвършенстване и разширяване на сътрудничеството и партньорските 
взаимоотношения между институциите, организациите и медиите на 
национално и общинско ниво в профилактична работа в борбата със 
зависимостите. 

 Разработване и прилагане на алтернативни форми за прекарване на 
свободното време на младите хора чрез програми за спортна и младежка 
дейност. 

 Привличане на родители, чрез работещи форми и методи, в предотвратяване 
на употребата и разпространението на наркотични вещества. 

 Организиране на лекции, семинари, дискусии, тренинги, обучения и др. по тази 
тема с ученици, младежи, учители, педагогически съветници, медицински 
специалисти, родители. Осъществяване на консултантска дейност с деца и 
младежи в риск и техните родители на живо и чрез e-mail за анонимно 
консултиране. 

 Провеждане на проучвания и анкети, поддържане на информационна система и 
бази данни. 

 Съдействие за провеждане и организиране на различни ученически и младежки 
инициативи и кампании с превантивна насоченост. 

 Осъществяване на ефективна превенция на употреба и злоупотреба с 
наркотични вещества сред рискови групи деца и включването им в програми за 
спортна дейност и за поощряване на творческия им потенциал. 

Налице е поддържане на добро сътрудничество с неправителствения сектор, 
както и сравнително добра координация между всички общински структури при 
предприемане на действие в борбата с наркотиците и наркоманиите. Активно и 
целенасочено се работи с медиите, за да се осигури адекватно и компетентно 
отразяване на проблемите с наркотиците. 

Разработени са проекти на флаери на тема: „Анаболни стероиди“ и „Енергийни 
напитки“ за онлайн информиране на теми: „Внимание! Анаболни стероиди“ и 
„Внимание! Енергийни напитки“. Те са предназначени за ученици VI-XII клас. 
Разпространени са чрез сайта на община Ловеч, педагогическите съветници, 
доброволци и социалните мрежи. 

Отбелязан е „Ден на розовата фланелка“ в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ – гр. Ловеч, с 
участие на 100 ученици от VIII-XII клас. Основна цел на мероприятието е учениците да 
се информират, че често пъти може проявите на насилие и агресия да са вследствие 
употребата на алкохол и наркотични вещества. 

Издадени са два броя на електронен бюлетин на ОСНВ Ловеч. В първия са 
залегнали следните акценти: обръщение на екипа на ОСНВ и ПИЦ към младите хора, 
родители и учители да бъдат отговорни, да спазват ограниченията, да учат и да се 
забавляват вкъщи, заобиколени само от най-близките си хора; кратка информация за 
ОСНВ и ПИЦ Ловеч и „Доброволци срещу дрогата“. Разработена е рубрика „Превенция 
и осведоменост“, както и кулинарна онлайн рубрика с участие на деца и младежи от 
град Ловеч. Създадена е страница с предложения от екипа на ПИЦ за забавления в 
къщи.  

Във втория брой на бюлетина в рубриката „Превенция и осведоменост“ е 
предоставена информация за т.н. „дизайнерски наркотици“. Други акценти в броя са: 
известните българи и зависимостта им към алкохола и наркотиците; съвети към 
родители и деца за безопасна ваканция; за международния ден за защита на децата, 
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жертви на агресия. Съдържанието припомня от къде децата черпят знания от модели 
за поведение: от семейството, от своите връстници и приятели, от филми и 
компютърни игри, когато детето подражава на герои от игри и филми.  

Бюлетинът е разпространен чрез сайта на община Ловеч, педагогическите 
съветници, доброволците на ПИЦ и социалните мрежи.  

Във връзка със зачестили пътни транспортни произшествия на шофьори, 
употребили наркотични вещества, е разработена електронна брошура на тема: 
„Употреба на наркотици и шофиране“. Целта е да се повиши чувствителността на 
обществото по проблема с употребата на наркотици и шофирането. Брошурата е 
разпространена чрез сайта на община Ловеч, педагогически съветници, доброволци и 
в социални мрежи. 

Проведена е видеоконферентна среща в онлайн платформата Zoom, с участие на 
доброволци към ПИЦ. По време на онлайн срещата е представен филма „Началото е 
край“. В последваща дискусия са се анализирали актуални проблеми с употребата на 
психоактивни вещества, демонстрирани и във филма и бъдещи съвместни 
инициативи. Целта на мероприятието е била да се увеличи подкрепата за превенция 
на употребата на наркотици, което е ефективна инвестиция в благосъстоянието на 
децата и младежите, техните семейства и цялото общество. През призмата на филма 
се насочи вниманието на аудиторията върху последиците при употреба на наркотични 
вещества, които бавно, но сигурно пробиват път и се разпространяват навсякъде, 
застрашавайки живота на голяма част от младото поколение. 

Проведено е обучение на тринадесет младежи от доброволческия клуб на ПИЦ 
Ловеч на тема „Превенция на зависимости чрез арт-терапевтични техники по метода 
на програма Фото глас“. Обучителният семинар включва и практическо обучение с 
прилагане на методологията и техниките на експресивната арт-терапия рисуване, 
работа с фотографии (автопортрет от фотографии, фото есе, фото правила на 
групата, фото разказ, фото колаж на чувствата). Изготвен е материал за сайта на 
общината, за местни и регионални медии. 

Проведена е мотивационно-информационна среща с педагогически специалисти 
от област Ловеч във връзка с внедряване и осъществяване на Национална програма 
за превенция на употребата на психоактивни вещества. Представени са актуални 
данни от област Ловеч във връзка с търсенето, разпространението, употребата и 
злоупотребата с психоактивни вещества; основните цели, задачи  и очаквани 
резултати при осъществяване на програмата; следващи стъпки; страхове и 
предизвикателства; очаквания. Срещата е осъществена с онлайн платформа ZOOM. 

Проведено е второ надграждащо обучение на доброволци към ПИЦ Ловеч. Темите 
на обучението са: „Основни цели, задачи и очаквани резултати при осъществяване на 
националната програма в училищна среда“; „Роля на доброволците. Права и 
задължения на доброволеца, етични принципи“. Обучението е проведено онлайн със 
ZOOM. 

От докладите на началниците на РУО е видно, че педагогическите специалисти на 
места са се затруднили в осъществяването на дейности по превенция на употребата 
на наркотични вещества поради ситуацията, свързана с кризата от пандемията, други 
са използвали възможностите на електронната среда предвид факта, че за 
подрастващите тя е по-предпочитана среда за общуване.  

 
В област Разград РУО Разград наред с множеството осъществени дейности, 

програми и кампании поставя акцент и на информационните технологии като 
алтернатива на зависимостите от наркотици, алкохол и тютюнопушене чрез групи за 
занимания по интереси. 
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Превантивни дейности в българския спорт17 
 

Един от приоритетите на политиката на Министерство на младежта и спорта 
(ММС) е насочен към насърчаване на децата и младите хора за физическа активност, 
създаване на навици за здравословен начин на живот и формиране на мотивация за 
занимания със спорт от най-ранна възраст с цел ограничаване на негативните явления 
и тенденции, свързани с нездравословния начин на живот на децата – хиподинамия, 
понижена дееспособност, наднормено тегло, гръбначни изкривявания и непълноценно 
използване на свободното време. Заниманията със спорт и здравословна физическа 
активност са незаменими за трансформирането на детската агресия и са превенция 
срещу употребата на цигари, алкохол и наркотици и спомагат в борбата срещу 
престъпността и противообществените прояви сред младите хора. 

Спортът е феномен, който развива не само специфичните двигателни способности 
у децата, но влияе и върху цялостното им личностно развитие, като формира и 
съпътстващи умения и социални качества у тях – комуникация, лидерство, 
самочувствие, дисциплина, увереност, самоконтрол, умения за работа в екип, 
толерантност и  спазване на принципите на „Феърплей”.  

Основната грижа на обществото винаги е била грижата за подрастващото 
поколение с особена актуалност в момента. Какви условия са създадени за децата, 
какво е отношението към тях, какви са като гражданско поведение и реализация 
децата, от това в най-голяма степен ще зависи бъдещето на всяка нация. Пряко 
свързан с грижата за младото поколение е проблемът за свободното време на децата, 
за неговото осмисляне и пълноценно оползотворяване. Свободното време се 
превръща в огромен резерв за пълноценно личностно развитие на децата и младите 
хора. Запълване на свободното време на децата с полезни за тяхното формиране и 
развитие дейности трябва да е приоритет на цялото общество, както на държавните 
институции, така и на семейството, медиите и на различните неправителствени 
организации. 

Министерство на младежта и спорта изпълнява ангажиментите си в тази област 
чрез програма „Спорт за децата в свободното време”. Програмата е с цел 
създаване на условия и възможности за участие на деца в безплатни спортни 
занимания в свободното им време, с оглед подобряване на тяхното здраве, чрез 
здравословна физическа активност. 

Конкретните цели на Програмата са осигуряване на свободен достъп до спортна 
база, безплатни занимания и квалифицирани спортни специалисти на децата, 
желаещи да спортуват, придобиване на знания, умения и навици за практикуване на 
предпочитан вид спорт, популяризиране сред децата на спортове, които не са 
включени в учебните програми по физическо възпитание и спорт, използване 
възможностите на спорта като превенция на заболяванията, свързани с ниската 
физическа активност, превенция на нетолерантността, насилието, употребата на 
цигари, алкохол и наркотици сред децата, формиране на социални качества – 
толерантност, умения за работа в екип, сътрудничество, увереност, дисциплина, 
комуникация и на преносими умения, както и предоставяне на възможност на треньори 
в спортни клубове за селекция на деца с перспективи за спортно развитие. 

Право да кандидатстват с проект и да бъдат финансово подпомагани по 
Програмата, имат спортни клубове, членове на лицензирани спортни федерации. 
Партньори на ММС при реализиране на Програмата са също така общинските 
администрации, училищните ръководства и средствата за масова информация. 

През 2020 г. програмата се реализира от 15 юни до 31 декември. Изпълнението й 
бе отложено поради настъпилата пандемия от COVID-19, извънредното положение и 
извънредната епидемична обстановка в страната, както и необходимостта от спазване 
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на противоепидемичните мерки, в т.ч. преустановяване провеждането на спортни 
дейности по Програмата, чието начало бе планирано за 1 март 2020 г.  

Чрез Програмата децата придобиват знания, умения и навици за практикуване на 
предпочитан вид спорт, чрез свободен достъп до спортна база и квалифицирани 
спортни специалисти. На всяко дете, обхванато от Програмата, е предоставена 
възможност да участва в спортни занимания и начално обучение по вид спорт от два 
до три пъти седмично за период от минимум 6 месеца, а на треньорите в спортните 
клубове – да селектират деца с перспективи за спортно развитие. 

С проекти по Програмата през 2020 г. са кандидатствали 185 спортни клубове. 
Одобрени и изпълнени са 97 проекта по 24 вида спорт. В проведените 22 820 спортни 
занимания са се включили 3 615 деца под ръководството на 179 квалифицирани 
спортни специалисти от над 100 спортни обекта, в т.ч. салони и площадки по 
физическо възпитание и спорт на училища и паркове, в 45 населени места в страната. 
ММС финансира изпълнението на Програмата със средства в размер на 533 500 лева. 

Във връзка с реализирането на политика в областта на спорта за учащи, насочена 
към насърчаване към здравословен начин на живот, физическа активност, занимания 
със спорт и към ограничаване на негативните тенденции – нетолерантно поведение, 
агресия, насилие, употреба на алкохол, цигари, наркотици и други вредни навици, 
Министерство на младежта и спорта финансира и Програма „Спорт за деца в риск“. 
Тя създава условия и възможности за участие на децата в риск в безплатни спортни 
занимания с цел насърчаване към физическа активност, системно практикуване на 
спорт и спортна изява като средство за здравословен начин на живот, физическо, 
духовно развитие и социално включване в обществото. Право да кандидатстват с 
проект и да бъдат финансово подпомагани по Програмата имат спортни клубове, 
членове на лицензирани спортни федерации. 

През 2020 г. по Програмата са подпомогнати финансовото 7 проекта на спортни 
организации, провеждащи безплатни занимания за деца в риск. Обхванати са 182 деца 
в риск в 7 населени места. Осигурени са условия за избор и практикуване на 5 вида 
спорт под ръководството на квалифицирани треньорски кадри, както и възможност за 
спортна изява. През 2020 г. Програмата е финансирана от ММС със средства в размер 
на 32 200 лева и е реализирана в партньорство с домовете за деца, лишени от 
родителска грижа и други социални институции за деца.  

Едни от водещите акценти в политиката на ММС, насочени към превенция на 
вредните навици, агресивното поведение и употребата на наркотици, са свързани със 
създаване на условия за осъществяване на селекция, спортно усъвършенстване и 
изява на учениците в 19 общински и 6 държавни спортни училища. Чрез насочване на 
учениците към занимания с конкретен вид спорт и обучение в спортно училище се 
ангажира и осмисля свободното им време, осигурява се мотивираща среда за спортно 
развитие, което е възможност за елиминиране на риска от въздействие върху тях на 
негативните тенденции и зависимости, характерни за съвременното общество. В 
спортните училища в страната през учебна 2020/2021 година са се обучавали общо 
6819 ученици по 32 вида спорт – баскетбол, бадминтон, биатлон, борба (класически и 
свободен стил), бокс, вдигане на тежести, волейбол, гребане, джудо, кану-каяк, карате, 
шотокан карате до, кик-бокс, сумо, колоездене, конен спорт, лека атлетика, модерен 
петобой, плуване, самбо, скокове батут, ски алпийски дисциплини, сноуборд, ски 
бегови дисциплини, спортна акробатика, спортна гимнастика, спортна стрелба, тенис, 
тенис на маса, футбол, хандбал и художествена гимнастика. За учебната 2020/2021 
година в 25-те спортни училища в страната са приети 952 нови ученици. Предпоставка 
за реализиране на ефективен подбор на ученици в спортните училища са утвърдените 
от министъра на младежта и спорта през 2020 г. нови тестове за прием на ученици в 
спортните училища по 32 вида спорт, които са разработени в съответствие с 
актуалните методики за селекция на спортни таланти.   
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 В изпълнение на младежките политики Министерство на младежта и спорта 
разработи Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а 
от Закона за хазарта за 2020 г., като инструмент за изграждане на социално отговорно 
поведение в съответствие с принципите на Закона за младежта, приоритетите на 
Националната стратегия за младежта (2010 – 2020 г.) и европейската политика за 
младежта. 

Програмата е разработена в отговор на наблюдаваните негативни тенденции по 
отношение на различни форми на агресия, зависимости и рисково поведение, в това 
число  употребата на наркотици, нови психоактивни вещества, алкохол и тютюн, сред 
младите хора.  

За финансиране по Програмата чрез подаване на проектни предложения могат да 
кандидатстват организации, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за осъществяване на общественополезна 
дейност, чиято дейност е изцяло с нестопански характер или е със стопански и 
нестопански характер, ясно разграничени с възможност за проследяване на приходите 
и разходите и активите и пасивите, свързани с тяхното изпълнение (съгласно 
разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за 
финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта). 

Осигурените средства за финансиране на младежки дейности по Програмата за 
2020 г. са в размер на 2 000 000 лв.  

Цел на Програмата е създаване на условия за изграждане на социално отговорно 
поведение чрез насърчаване на здравословен начин на живот, превенция на агресия и 
различни форми на зависимости сред младите хора. 

Пряка целева група на Програмата са младите хора между 15 и 29 години. 
Непреки участници в дейностите могат да бъдат представители на местни и 
национални структури и институции, гражданския сектор и други заинтересовани 
страни. 

През 2020 г. са проведени 3 процедури по Програмата за набиране  на проектни 
предложения, като одобрени за финансиране са общо 38. 

Програмата за 2020 година се реализира в две основни направления. 

По направление 1 са финансирани 3 проекта.  

Направлението е разработено като мярка за активно въздействие върху младите 
хора в страната и е разделено в 3 теми:  

1. „Превенция на хазартната зависимост сред младите хора“. 
2. „Превенция на различните форми на зависимости“ (наркотици, тютюнопушене, 

алкохол и др.). 
3. „Превенция на агресията сред младите хора“. 

Задължителните дейности, които следваше да се предвидят на етап 
кандидатстване и да се реализират при изпълнението на проектите в рамките на 
направлението, са както следва: 

- Изработване и излъчване на поне един видео клип в поне една телевизионна 
медия с национален обхват, с представяне на прогнозен медиен план за броя 
излъчвания. 

- Изработване и разпространение на поне един аудио спот в поне една 
радиостанция с национален обхват. 

- Изработване и разпространение на информационни материали в поне две 
печатни медии с национален тираж. 

- Изработване и разпространение на поне три интернет банера в поне три 
информационни интернет медии. 

- Изпълнение на минимум една дейност в поне една социална мрежа (Facebook, 
Instagram, Twitter, Youtube и др. съгласно тенденциите на пазара) – 
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спонсорирани постове, информационни публикации, снимки, видео съдържание 
и др.  

- Разработване на стратегия за изпълнение на дейностите по проекта – като част 
от проектното предложение, съдържаща обосновка на подхода за таргетиране 
на целевите групи. 

- Мерки за информираност и публичност по Програмата и проекта. 

Всяка организация, сключила договор за финансиране на проект по Направление 
1 е изпълнила първоначално заложените индикатори на етап кандидатстване, при 
реализиране на дейностите си. 

По направление 2  са финансирани 35 проекта.  

Направлението е разработено като мярка за въздействие и промяна на 
поведенческите модели на младите хора, свързани с целите на Програмата и е 
разделено в 4 теми:  

1. „Превенция на хазартната зависимост сред младите хора“.  
2. „Превенция на агресията сред младите хора“. 
3. „Насърчаване на здравословния начин на живот“.  
4. „Превенция на различни форми на зависимости. 

Превантивни дейности от Министерство на младежта и спорта през 2020 г., 
свързани с употребата на наркотици, нови психоактивни вещества, алкохол и тютюн, 
са реализирани чрез Тема 3 и Тема 4 от Програмата. 

По Тема 3 „Насърчаване на здравословния начин на живот“ са финансирани 14 
проекта. По тази тема са проведени 45 дейности за осъществяване на мерките за 
информираност и публичност за Програмата. Обхванати са 35 170 млади хора (3 583 
са в неравностойно положение). Проведени са 17 инициативи, насочени към 
изграждане на умения за разпознаване на видовете зависимост и/или агресивно 
поведение с участието на 500 младежи. Изработени и разпространени са 56 411 броя 
информационни материали, с които са обхванати 71 272 млади хора. Проведени са 11 
дискусионни форуми, кръгли маси и други форми, насочени към достигане и работа с 
целевата група, в които са участвали 393 млади хора. Приложени са 11 инструмента за 
въздействие върху целевата група с участието на 5 190 млади хора, както и 109 
обучения за разпознаване на рисковите фактори, водещи до различни видове 
зависимости и за изграждане на трайни умения за справяне в рискови ситуации при 
упражняване на натиск от обкръжаващата среда, като са обучени 1 062 млади хора. 
Проведени са 108 прояви със спортен характер за насърчаване на здравословния 
начин на живот и/или за превенция на рисковото поведение сред младите хора и 28 
демонстрации и публични събития за представяне и популяризиране на различни 
възможности за практикуване на спорт в свободното време като алтернатива на 
рисковото поведение, в които са обхванати 12 194 младежи. 

По Тема 4 „Превенция на различни форми на зависимости“ са финансирани 6 
проекта. По тази тема са проведени 35 дейности за осъществяване на мерките за 
информираност и публичност за Програмата. Обхванати са 40 992 млади хора (2 390 
са в неравностойно положение). Проведени са 5 инициативи, насочени към изграждане 
на умения за разпознаване на видовете зависимост и/или агресивно поведение с 
участието на 37 226 младежи. Изработени и разпространени са 1 008 броя 
информационни материали, с които са обхванати 5 606 младежи. Проведени са 25 
дискусионни форуми, кръгли маси и други форми, насочени към достигане и работа с 
целевата група, в които са участвали 1 158 млади хора. Приложени са 3 инструмента 
за въздействие върху целевата група с участието на 74 млади хора, както и 32 
обучения за разпознаване на рисковите фактори, водещи до различни видове 
зависимости и за изграждане на трайни умения за справяне в рискови ситуации при 
упражняване на натиск от обкръжаващата среда, като са обучени 1 183 млади хора. 
Проведени са прояви със спортен характер за насърчаване на здравословен начин на 
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живот и/или за превенция на рисковото поведение сред младите хора, в които са 
обхванати 705 младежи. 

Допустимите дейности за насърчаване на здравословен начин на живот, 
превенция на зависимости и/или агресия са: провеждане на инициативи, насочени към 
изграждане на умения за разпознаване на видовете зависимост и/или агресивно 
поведение; разработване и целенасочено разпространение на информационни 
материали; провеждане на дискусионни форуми, кръгли маси и други форми, насочени 
към достигане и работа с целевата група; прилагане на вече разработени инструменти 
за въздействие върху целевата група; провеждане на обучения за разпознаване на 
рисковите фактори, водещи до различни видове зависимости и за изграждане на 
трайни умения за справяне в рискови ситуации при упражняване на натиск от 
обкръжаващата среда; провеждане на демонстрации и публични събития за 
представяне и популяризиране на различни възможности за практикуване на спорт в 
свободното време като алтернатива на рисковото поведение; провеждане на прояви 
със спортен характер за насърчаване на здравословния начин на живот и/или за 
превенция на рисковото поведение сред младите хора. 

 

 
Превантивни дейности в Българската армия18 
 

Според информация от Министерство на отбраната, от изследваните кандидати за 
военна служба през 2020 г. за наличие на наркотични вещества, от общо 1998 души, 
3% са показали положителен резултат. От тях 94% са били с употреба на марихуана, а 
6% с употреба на амфетамини или метамфетамини.  

В Наредба № H-3/03.02.2020г. за психологично осигуряване на военнослужещите 
от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на 
отбраната и Българската армия е разработен и се прилага алгоритъм за превенция и 
контрол на професионалния и боен стрес и превенция на рисково поведение при 
установяване на военнослужещите с употреба на алкохол и злоупотреба с наркотични 
вещества. В наредбата се регламентира състава и задачите на постоянно 
действащите комисии за превенция на рисково поведение, като една от основните 
насоки за работа на тези комисии е изпълнението на дейностите по превенция на 
злоупотреба с психоактивни вещества. В Министерство на отбраната, структурите на 
пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия са създадени 
такива комисии във всички военни формирования и структури. 

Въведен е протокол за психологичната работа при злоупотребата с наркотични 
вещества в който се описва оценка и динамика на случая, описание на процеса на 
работа, оценка на ефективността на проведената работа и прогноза, базирана на 
петстепенна скала. 

Разработени са програми и различни нормативни документи, за превенция на 
рисково поведение, утвърдени от министъра на отбраната в това число и за превенция 
на употреба на алкохол и злоупотреба с наркотични вещества 

Във военните формирования на видовете въоръжени сили са разработени и се 
прилагат обучително-превантивни модули за повишаване на практическите 
психологични знания и умения на различни категории военнослужещи на теми: 

 „Зависимости – видове и характеристики. Зависимото поведение – 
предпоставка за прояви на рисково поведение”. 

 „Рисково поведение, свързано със склонност към употреба, системна употреба 
и зависимост от наркотици и други психоактивни вещества”. 

 „Разпознаване и прогнозиране на поведения, свързани с употребата на 
психоактивни вещества”. 

                                                           
18

 Източник: Министерство на отбраната. 
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 „Превенция на наркоманиите”. 

 „Злоупотреба с психоактивни вещества – причини и фактори“. 

 „Видове наркотици – ефекти и признаци на употреба“. 

 „Управление и справяне с негативни емоции“ и др. 

Модулите са включени в годишните планове по психологично осигуряване във 
всички военни формирования и програмата за превенция на рисковото поведение, 
като се обхваща 85% от личния състав. 

Провежда се обучение на курсанти в Национален военен университет „Васил 
Левски“, гр. Велико Търново, и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, гр. 
Варна, на тема: „Разпознаване на проблемно поведение, свързано с употреба на 
психоактивни вещества и алкохол”, като през 2020 г. са обучени 120 курсанти. По 
заявка на командирите се провеждат фокус-групи и индивидуални беседи.  

Друг акцент на обучението на военнослужещи от Българската армия е свързано с 
формиране на отговорно здравно поведение и ангажираност от страна на командния 
състав като елемент по утвърждаване психичното здраве на военнослужещите.  

През 2020 г. са проведени 15 обучения на съставите на постоянно действащите 
Комисии по превенция на рисковото поведение по разпознаване на поведение, 
свързано със злоупотребата с психоактивни вещества, като елемент от цялостната им 
дейност. 

Преките командири се обучават в разпознаване, повлияване и прогнозиране на 
рисково поведение, което включва и злоупотреба с психоактивни вещества – 
обучението е включено в годишните планове на военните формирования, като по 
посочения проблем занятията включват по два учебни часа на тримесечие. 

Ежегодно се провеждат курсове по следдипломно обучение с психолози и лекари 
от военните формирования на тема „Мотивационно интервюиране при злоупотреба с 
психоактивни вещества” в клиника по психиатрия на Военномедицинска академия 
(ВМА). Ежегодно Лабораторията за психично здраве и превенция на ВМА провежда 
обучение на тема „Превенция и контрол на професионалния стрес” със специалисти по 
здравни грижи, психолози и лекари от формированията на Българската армия. 

Клиника по токсикология и алергология на ВМА провежда ежегодни курсове по 
следдипломно обучение на медицински персонал и психолози по следните теми: 

 „Антидотно лечение и видове антидоти”.  

 „Основни принципи и методи на лечение при екзогенни отравяния”. 

 „Интоксикация с едновалентни алкохоли”. 

 „Дизайнерски дроги – проблеми при тяхната употреба”. 

 „Съвременни терапевтични подходи при алкохолна интоксикация”. 

 „Алкохол и диабет”. 

В горепосочените курсове за 2020 г. са участвали 110 специалисти. 

Във връзка с провеждането на психологичната работа при установени случаи на 
употреба на алкохол и злоупотреба с наркотични вещества се извършват следните 
дейности от психолозите във военните формирования/структури: 

 Индивидуална психологична работа – провежда се веднъж седмично с всеки 
установен случай и включва кризисно консултиране и интервенции. 

 Групова психологична работа – провежда се под формата на дискусия, ролеви 
игри и работа по казуси. 

 Психологични интервенции на организационно ниво – включват два основни 
видове дейности: обучение, тренинг и оказване на методическа помощ; 
психологично обучeние на военнослужещи от военните формирования/ 
структури. 

Обучителната работа има превантивен характер и включва както теоретична 
подготовка на личния състав, така и практическа работа. Насочена е към формиране 
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на отговорно поведение и ангажираност от страна на командирите/началниците за 
работа по посочената проблематика. 

Психологичната работа при случаи на употреба на алкохол и злоупотреба с 
наркотични вещества се структурира във времева рамка от 3 месеца.  

След установяване на употреба на алкохол или злоупотреба с наркотични 
вещества се провежда първоначална психологична работа (през 1-вия месец), която 
включва: 

 прилагане на психологични процедури за установяване на индивидуални 
характеристики, водещи до предразположение на военнослужещия към 
нежелано поведение, свързано с употреба на алкохол и злоупотреба с 
наркотични вещества, както и с оценка на индивидуалната склонност на 
военнослужещия към употреба на алкохол и психоактивни вещества; 

 индивидуална психологична работа, която се провежда най-малко веднъж 
седмично; 

 групова психологична работа , която се провежда най-малко два пъти месечно; 

 организационна психологична работа – психолозите предлагат своята 
експертна оценка за идентифицираната ситуация на командирите с цел 
подпомагане процеса на вземане на своевременни организационни решения. 

През втория месец индивидуалната и групова психологична работа продължават 
със същата честота, съобразно потребностите и достигнатите на предходното ниво 
резултати. 

Заключителната психологична работа през третия месец включва: 

 индивидуалната и групова работа, която продължава със същата честота; 

 прилагат се психологични процедури за установяване на индивидуалната 
промяна след проведената психологична работа, оценка на личностната 
стабилизация и вероятността от бъдеща проява от рисково поведение, 
свързано с употреба на алкохол и злоупотребата с наркотични вещества; 

 оценката и анализа на постигнатите резултати през целия тримесечен период 
се представят под формата на протокол за всеки индивидуален случай до 
командира/началника на съответното военно формирование/структура. 

Във военните формирования при установяване на случай със злоупотреба с 
наркотични вещества и алкохол се процедира съгласно Наредба № Н-5/27.06.2012 г. 
на министъра на отбраната, за условията и реда за предотвратяване, контрол и 
установяване на годността за военна служба на военнослужещите от въоръжените 
сили на Република България при употреба на алкохол и/или зависимост от наркотични 
вещества (изменена и допълнена в ДВ, бр. 66/10.08.2018 г.). В раздел III, чл. 21 и 22 са 
уточнени функциите на специализираните звена и органи по отношение на 
превантивната работа. 

В Наредба за военномедицинска експертиза № Н-6/13.02.2018 г., са разработени 
Медицински стандарти за определяне годността за военна служба, за служба в 
доброволния резерв и за военновременна служба, при вземане на експертни решения 
при употреба на алкохол и използване на наркотици. През 2020 г. няма взети решения 
за негодност за военна служба поради употреба и/или зависимост към наркотични 
вещества и алкохол.  

Експертите от специализираните лаборатории на ВМА при МО участват редовно в 
междуведомствени работни срещи със специалисти от други звена, като Министерство 
на здравеопазването, НИК-МВР, Агенция „Митници”, Министерство на правосъдието, 
Национален институт по правосъдие, Академия на МВР и др. 

По линия на вътрешноведомственото продължаващо обучение са организирани 
специализирани курсове за медицинските специалисти от формированията на 
Българската армия по процедурата на експертизата за установяване употреба на 
алкохол и злоупотреба с наркотични вещества от военнослужещи (Наредба № Н-
5/2012 г. на МО). 
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Обучителна дейност на Национален център по обществено здраве и анализи 
 

Отдел „Зависимости“ на Дирекция „Психично здраве и превенция на 
зависимостите“ в Национален център по обществено здраве и анализи ежегодно 
организира и провежда специализирани обучения на ръководители на програми и на 
работещите в областта на превенцията, лечението, психосоциалната рехабилитация и 
намаляването на вредите от употребата на наркотичните вещества.  

През 2020 г. са проведени следните обучения: 

1. Обучение за работа с Евро ASI (Европейски индекс за оценка степента на 
зависимост – Addiction Severity Index) 

Проведени са две обучения на специалисти, работещи в сферата на 
психосоциална рехабилитация на лица, зависими от наркотични вещества, и 
превенция на употребата на наркотици. Участниците са били запознати с българската 
адаптация на инструмента Евро ASI за оценка на степента на зависимостта при 
пациенти с проблем с наркотични вещества и с формата и процедурата с провеждане 
на интервю. 

Общо в двете обучения са преминали 22 участници. 
 
2. Обучение за работа с ADAD (диалог за оценка на непълнолетни) 
Проведено е едно обучение на специалисти от сферата на психосоциална 

рехабилитация и превенция на зависимостите, които са били запознати с българската 
адаптация на диалог за оценка на непълнолетни ADAD и с начина на работа с 
инструмента. 

В обучението са преминали 10 участници. 
 
3. Обучение на професионалисти за работа с рискови групи 
Обучението се е провело в рамките на Национална конференция по превенция. 

Целта на обучението е била експертите, работещи в ОСНВ и ПИЦ, да се запознаят с 
начините за разпознаване и оценка на риска от употреба на наркотични вещества и 
предприемане на адекватни мерки.  

В обучението са преминали 30 участници. 
 
4. Обучение „Фамилна терапия при психосоциална рехабилитация и лечение 

на зависимостите“ 
Обучението е било предназначено за специалисти, работещи в областта на 

зависимостите, и е имало за цел да запознае участниците с основни подходи за работа 
със семействата на лица със зависимост, в частност – семейно консултиране, работа с 
групи при фамилни интервенции и др. 

В обучението са преминали 16 участници. 
 
 
 

Превантивни програми19 

 
През 2020 г. почти всички превантивно-информационни центрове са започнали 

работа по двете национални програми по универсална превенция. По-цялостното и 
мащабно прилагане на програмите започна в изключително тежките условия на 
пандемична ситуация, чести прекъсвания за дълги периоди на познатия и естествен 
ритъм на училищния и като цяло социален живот. Очаква се, че след въвеждането им 
в училищата, ще започне все повече да се повишава разбирането на училищните 
специалисти, отговорните хора на ниво общини, за нуждата от задълбочена и 
дългосрочна превантивна работа. 
                                                           
19

 Източник: Отдел „Зависимости“, дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“, 

Национален център по обществено здраве и анализи. 
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Програми за универсална превенция 

Национална програма по превенция „Кодово име живот” (V-VII клас) 
Има за цел предотвратяване на употребата на психоактивни вещества, постигане 

на промяна на нагласите по отношение на собственото здраве и утвърждаване на 
здравословен начин на живот, засилване на защитните и намаляване на рисковите 
фактори, свързани с употребата на психоактивни вещества. Предвижда се срок на 
изпълнение от 3 години. 

23 ПИЦ са реализирали дейности по тази програма. Изключение правят тези в 
градовете Велико Търново, Благоевград и Кюстендил.  

Обхванати са 591 ученици, 724 училищни специалисти и 535 родители. 

Програмата „Кодово име живот” няма разработен вариант за приложение в онлайн 
среда, за разлика от програмата, предназначена за 8 – 11 клас. 

 
Национална програма по превенция „От връстници за връстници” (VIII-XI 

клас) 
Националната програма има за цел предотвратяване на употребата на 

психоактивни вещества, постигане на промяна на нагласите по отношение на 
собственото здраве и утвърждаване на здравословен начин на живот, засилване на 
защитните и намаляване на рисковите фактори, свързани с употребата на 
психоактивни вещества, подкрепа на подрастващите в процеса на взимане на решения 
и отстояване на натиска на групата. Предвижда се срок на изпълнение от 4 години. 

22 ПИЦ са реализирали дейности по тази програма. Изключение правят тези в 
градовете Благоевград, Добрич, Разград и Велико Търново.  

Обхванати са 1376 ученици, 791 училищни специалисти и 795 родители.  

Програмата „От връстници за връстници” има разработен вариант за приложение в 
онлайн среда, което обяснява по-големия брой обхванати хора от различните целеви 
групи.  

В два града няма реализирани дейности по нито една от двете Национални 
програми по превенция – Благоевград и Велико Търново. 

 
Програми получили съгласие по Наредба №6 за условията и реда за 

осъществяване на програми за превенция употребата на наркотични вещества: 
 Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици V-

VII клас, на ПИЦ Варна;  
 Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици 

VIII-XII  клас, на ПИЦ Варна.  
 „Спри! Дрога на пътя.“ на ПИЦ Габрово. Основна цел на програмата е: 

развиване на личната социална и гражданска отговорност на учениците като 
подход за преодоляване на рисковите фактори от злоупотреба с наркотични 
вещества и шофирането под въздействие на психоактивни вещества. През 2020 
г. програмата обхвана 374 ученици от XI и XII клас. 

 „Избирам себе си" на ПИЦ София. Програмата цели превенция употребата на 
психоактивни вещества в училищна среда, трениране на родители за успешно 
родителстване, трениране на училищни специалисти за формиране на нагласи 
и насочване при индикации за употреба на психоактивни вещества или на деца 
в риск от употреба. През 2020 г. по програмата са достигнати 32 деца в 
прогимназиален етап на обучение, 10 училищни специалисти и 10 родители. 

     и „Избирам себе си -  Лятна академия“ на ПИЦ София. 
 „К.Е.Ш? - Кой е шефът?" на ПИЦ София. Програмата има за цел повишаване на 

родителската компетентност във връзка с превенция на употребата на 
психоактивни вещества от деца и младежи. През 2020 г. програмата обхвана 10 
деца/младежи, 7 специалисти и 46 родители. 
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Други програми по универсална превенция  
 Превенция на рисково поведение в ранното образование – ПИЦ Добрич. 
 Превенция на употреба на наркотици в училищата (VIII-XII клас) – ПИЦ Добрич.  
 Интерактивни обучителни тренинги за ученици в училищна среда – ПИЦ Стара 

Загора. 
 Програма за изграждане на личностни умения сред младите хора (15-18 години) 

– ПИЦ Плевен. 
 Програма за работа с родители – ПИЦ Плевен.  
 Проект „Заложи на сигурно!“ – ПИЦ Плевен. 
 

Програми за селективна превенция 

Програма получила съгласие по Наредба №6 за условията и реда за 
осъществяване на програми за превенция употребата на наркотични вещества: 

 „Аутрич работа и превантивни дейности срещу употребата на наркотични 
вещества в рискови общности и деца от малцинствени групи“ на ПИЦ София. 
Програмата има за цел да предложи такива подходи, че тази група да бъде 
обхваната преди употребата на наркотици да се превърне в проблем. 
Намаляване на маргинализацията и изолацията на рисковите групи.   

Крайна целева група са: 
- Деца и младежи на възраст 12-25 годишна възрасти, които живеят във високо 

рискова среда и/или с отклоняващо се поведение (криминални прояви, 
употреба на наркотични вещества, отпаднали или не посещават учебните 
институции и др.), или са в неравностойно социално положение, младежи 
живущи в ромските общности. Временно или трайно застрашени от злоупотреба 
с психоактивни вещества и разпространение на полово-предавани болести.  

- Деца и младежи живеещи в защитените и преходни жилища.  
- Ученици  от  V до VIII  клас в  училища с преобладаващ брой ученици от 

етнически малцинства. 
 
 

Програми за индикативна превенция 

Програми получили съгласие по Наредба №6 за условията и реда за 
осъществяване на програми за превенция употребата на наркотични вещества: 

 Програма за индикативна превенция на Дирекция „Превенции“, гр. Варна. 
Насочена е към деца, при които са налице индикатори, показващи висока 
степен на индивидуален риск от развитие на проблемна употреба на 
наркотични вещества (в т.ч. зависимост) на по-късен етап от живота им. 
Предвидени са психосоциални интервенции на индивидуално и фамилно ниво, 
които обхващат както детето и семейството, така и служители на институции, 
работещи с детето (напр. училище, местни комисии за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, полиция). През 
2020 г. са обхванати 27 деца на възраст 12-18 години и 25 родители. 

 „Програма за индикативна превенция за ученици, студенти и младежи от 14 до 
25 г. експериментиращи и употребяващи психоактивни вещества“ на ПИЦ 
София. През 2020 г. са консултирани 1025 млади хора на възраст 14-25 години 
и 24 родители. Програмата има за цел:  

- Намаляване на риска от вредната употреба и развитие на синдром на 
зависимост към наркотични вещества. 

- Прекратяване на употребата. 
- Изграждане на индивидуални и групови умения за водене на здравословен 

начин на живот по отношение употребата на наркотични вещества. 
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- Развиване на алтернативи на поведението, свързано с употребата на 
наркотични вещества. 

- Развиване на вътрешния ресурс на младия човек. 
- Помощ за разпознаване и справяне с проблемно поведение. 
- Изграждане на позитивни нагласи. 
- Развиване на креативни дейности. 
 „Дневен център за младежи 12-18 г.“ на ПИЦ София. Програмата има за цел да 

окаже подкрепа на младежи и техните родители/близки, които са застрашени от 
отпадане от редовния образователен процес и са преминали в комбинирана 
или самостоятелна форма на обучение. Предвидена е индивидуално 
консултиране и групова психологическа работа, подпомагаща автономността, 
личностното израстване, мотивацията за учене, уменията за организация на 
времето и насочване към алтернативи на употребата. През 2020 г. са 
консултирани са 8 деца от VI до XI клас и 12 родители. 

 
 
 

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 и Министерство на образованието и 
науката. Съгласно Наредбата, превантивните програми трябва да бъдат съобразени с 
Европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотици на 
Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите. В нея са посочени 
и лицата, които могат да реализират такива програми, както и условията и редът за 
осъществяването им. 

Според анализ на осъществените превантивни програми и дейности през 2020 г. 
във връзка с превенцията на употребата на психоактивни вещества, реализирани от 
ОСНВ и ПИЦ, изготвен от отдел „Зависимости“ в НЦОЗА, програмите по превенция 
имат нужда от супервизия, която е регулярна дейност и е различна от обучения и 
семинари. Супервизията на дейността на екипите и на самите екипи води до 
повишаване на качеството на работата, повишаване на удовлетвореността на 
специалистите и до възможност да се актуализират и адаптират превантивните 
дейности на всеки етап от тяхното реализиране, ако и когато това се налага. 
Супервизията помага процеса на вътрешна оценка на ефективността на програмите. 
Супервизията е необходима не само, когато се работи в сферата на индикативната 
превенция, а също така и при програмите по универсална и селективна превенция. 
Тази препоръка остава нереализирана, въпреки нейното първостепенно значение, 
което затруднява развитието на програмите, както и готовността да се развиват и 
откриват нови такива. Липсата на супервизия води до рутина, формализъм в работата, 
което от своя страна е значим фактор за развиване на синдрома на професионалното 
прегаряне. 

Данните от проучването на реализираните превантивни дейности от ОСНВ и ПИЦ в 
страната през 2020 г. показват, че на 23% от превантивните дейности е направена 
оценка на ефективност, а на 77% – не е правена. За сравнение – през 2019 г. на 30% 
от дейностите е направена оценка на ефективност, а на 70% не е правена такава 
оценка. (виж Фигура 4-1) Най-често правената оценка на ефективност е обратна 
връзка от участниците в дадена дейност. Най-честата причина да няма подобна оценка 
е липса на експертен и финансов ресурс за направата й.  
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ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕВАНТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ  
ОТ СТРАНА НА ОСНВ И ПИЦ ЗА ПЕРИОДА 2018 – 2020 г. 

Фигура 4-1 

 

             Източник: Проучване относно реализирани превантивни дейности от ОСНВ и ПИЦ,  
                                2018 – 2020 г., НФЦ, НЦОЗА 

 

 
 
Тенденции 

 
През 2021 г. за поредна година Национален фокусен център за наркотици и 

наркомании проведе проучване относно реализираните превантивни дейности на 
местно ниво във връзка с превенция на употребата на психоактивни вещества, сред 
партньорите от общинските съвети по наркотичните вещества (ОСНВ), превантивно-
информационните центрове (ПИЦ) и неправителствени организации, работещи в 
областта на наркоманиите. Във връзка с проучването бяха получени отговори от 25 от 
ОСНВ и ПИЦ. 

Според данните от проучването през 2020 г. като място на реализиране на 
превантивните дейности най-често е посочено извън училище (54%), в по-малка 
степен – в училище (43%) и в клуб (3%). Отражение на местоположението за 2020 г. 
дава и пандемията с COVID-19 и преминаването към електронна форма на 
комуникация и обучение. 

За поредна година дейностите в областта на универсалната превенция са най-
често реализираните дейности от ОСНВ и ПИЦ (86%), като  се отбелязва лек спад в 
сравнение с предишната година, когато относителният дял на дейностите в областта 
на универсалната превенция бяха 89%. Относителният дял на реализираните 
дейности в областта на селективната превенция през 2020 г. (3%) намалява в 
сравнение с предходната година (8%). Реализираните дейности в областта на 
индикативната превенция за 2020 г. са 4%, което показва леко увеличение в сравнение 
предходната година (2%) (виж Фигура 4-2). 
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Фигура 4-2 

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ (%) НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ  
В БЪЛГАРИЯ (2007 – 2020 г.) 

 

Източник: Проучване относно реализирани превантивни дейности от ОСНВ и ПИЦ,  
                   2007 – 2020 г., НФЦ, НЦОЗА. 

 

84% от реализираните превантивни дейности са насочени към употребата на 
всякакъв вид психоактивни вещества, докато 16% са насочени към определен вид 
вещество.   

Фигура 4-3 

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ (%) НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ  
В РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ В БЪЛГАРИЯ  

(2007 – 2020 г.) 

 

   Източник: Проучване относно реализирани превантивни дейности от ОСНВ и ПИЦ,  
                     2007 – 2020 г., НФЦ, НЦОЗА 
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Както и предишни години децата/младежите са най-честата целева група на 
реализираните превантивни дейности в страната (69%) (виж Фигура 4-3). Общото 
население е целева група в 19% от всички дейности, възрастните – в 9%, а 
родители/семейство – в 3%. Докато за периода 2007 – 2009 г. общото население беше 
най-често реализираната целева група на превантивните дейности, то от 2010 г. има 
ясна тенденция на увеличаване на децата/младежите като реализирана целева група 
на тези дейности.  

Децата/младежите са и най-желаната целева група за реализиране на 
превантивни проекти/дейности (47% за 2020 г.).  

Семейството/родителите е втората най-желана целева група от специалистите в 
областта на превенцията – 30% (виж Таблица 4-4), но като такава реално се реализира 
в малка част от превантивните дейности и през 2020 г. Като причина за това може да 
се търси във факта, че семейството/родителите е една от най-трудните целеви групи 
за работа. 

В по-малка степен желана целева група е общото население, както и лицата на 35 
и повече години. 

 

Таблица 4-4 

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ (%) НА ЖЕЛАНАТА ЦЕЛЕВА ГРУПА ОТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ  
В ОБЛАСТТА НА ПРЕВЕНЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ  

(2016 – 2020 г.) 

 
2016 г.  2017 г. 2018 г.  2019 г.  2020 г. 

Общо население 15 14 14 14 13 

Деца/младежи 48 41 44 45 47 

Възрастни 7 8 8 7 9 

Семейство/родители  29 34 33 33 30 

Други 1 3 1 2 1 

   Източник: Проучване относно реализирани превантивни дейности от ОСНВ и ПИЦ,  
                     2016 – 2020 г., НФЦ, НЦОЗА 

 
 

Най-често реализирани превантивни подходи през 2020 г. са „въздействие чрез 
връстници” (26%), като това е тенденция от 2012 г. насам. Други по-използвани 
подходи са „семейство/ранно детство“ и „обучение на професионалисти“, като и 
медийни кампании. (виж Таблица 4-5) 

Преди 5-10 години сред по-често реализираните превантивни подходи бяха 
„приобщаване на общността“ и „изграждане на мрежа“, но през 2020 г. на тези подходи 
се падат по едва 5% от осъществение дейности (при 10-16% преди години). 

През 2020 г. най-желаният за реализиране превантивен подход е 
„семейство/ранно детство“ (25%), следван от  „въздействие чрез връстници“ (18%) и 
„изграждане на възможности за самопомощ“ (14%). 
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Таблица 4-5 

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ (%) НА РЕАЛИЗИРАНИЯ ПРЕВАНТИВЕН ПОДХОД  
В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2013 – 2020 г. 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Насоченост към закононарушители 3,6 3,2 2,3 3 4 2 3 2 

Етносно ориентирани интервенции 4,4 3,5 3,7 3,5 2 4 3 2 

Семейство/ранно детство 14,4 9 12 10,2 13 22 19 21 

Полово ориентирани интервенции 2,2 3 3,5 2 2 2 2 4 

Телефонни линии за помощ 0,6 0,7 1,5 0,4 2 2 2 2 

Медийни кампании 5 10 13,5 11,5 10 10 12 12 

Въздействие чрез връстници 26 21 21,8 19 19 23 22 26 

Приобщаване на общността 14,6 16 14,3 13,3 16 5 6 5 

Обучение на професионалисти 9 10 7,7 8,2 4 15 17 16 

Изграждане на мрежа 10 12,6 12,5 7,1 7 7 7 5 

Изграждане на възможности за самопомощ 7,2 9 7,2 10,8 11 4 3 3 

Други 3 2  11 10 4 4 2 

Източник: Проучване относно реализирани превантивни дейности от ОСНВ и ПИЦ,  
                   2013 – 2020 г., НФЦ, НЦОЗА 

 
За поредна година обученията, насочени към превенция на употребата на 

наркотици са най-често реализираните интервенции (63) от ОСНВ и ПИЦ в страната. 
Втората най-избирана интервенция е свързана с обученията на родители и учители 
(50). През последните години отново по-масово започват да се реализират обучения 
тип „Връстници обучават връстници“ – интервенция, която беше втората най-
реализирана през 2008 г. Сред по-полярните дейности също са „организиране на 
семинари, работни срещи и обучения с професионалисти“, „дейности чрез медиите 
към общността“ и „конкурси за рисунки, разкази и други“. 

От друга страна се забелязва значително намаляване на броя на интервенциите, 
свързани със създаването и разпространението на флаери, диплянки, постери и др., 
както и на организирането на театрални представления и други културни изяви в 
сравнение с преди 5-10 години, когато тези подходи бяха сред най-често 
реализираните. (виж Таблица 4-6) 
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Таблица 4-6 

БРОЙ РЕАЛИЗИРАНИ ИНТЕРВЕНЦИИ В ПРЕВАНТИВНАТА ДЕЙНОСТ  
В БЪЛГАРИЯ (2013 – 2020 г.) 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Прожектиране на филми 3 11 13 19 16 15 10 7 

Видеообучение 2 3 2 18 19 15 14 5 

Създаване и поддържане на интернет 
сайтове 

2 2 2 0 4 3 3 1 

Създаване и разпространение на флаери, 
диплянки, постери и др. 

25 33 44 8 5 4 4 3 

Отпечатване и разпространение на книжки 3 7 3 2 2 1 0 1 

Органзиране на спортни мероприятия 24 16 10 13 18 11 11 14 

Обучения, насочени към превенция на ХИВ 
и СПИН 

5 4 12 5 6 8 9 3 

Обучения, насочени към превенция на 
употреба на наркотици 

37 40 58 76 73 71 62 63 

Обучения на лидери 10 11 2 10 14 11 13 16 

Обучения тип „Връстници обучават 
връстници“  

10 25 20 55 43 59 54 45 

Обучения на родители и учители 7 15 13 48 50 64 64 50 

Организиране на семинари, работни срещи 
и обучения с професионалисти 

37 56 35 26 30 36 38 31 

Дейности чрез медиите към общността 16 40 40 12 16 22 26 27 

Дискусионни клубове 7 23 9 11 13 10 19 9 

Театрални представления и други културни 
изяви 

27 19 28 4 5 3 1 2 

Конкурси за рисунки, разкази и др. 23 22 16 22 10 16 31 23 

ОБЩО 238 327 307 329 324 349 359 300 

Източник: Проучване относно реализирани превантивни дейности от ОСНВ и ПИЦ,  
                  (2013 – 2020 г.), НФЦ, НЦОЗА 
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5. Лечение във връзка с употребата на наркотици:  

търсене и предлагане на лечение 
 

 
 

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

 Лечебна система. 

 Осигуряване на качеството на лечението. 

 Характеристики на потърсилите лечение. 

 Тенденции при потърсилите лечение. 
 

При разглеждането на темата е обърнато внимание на  изградената  система за 
лечение и рехабилитация във връзка с употреба на наркотици, организацията и 
осигуряването на качеството на лечението. Тази информация се базира на оценките 
на експертите от Национален център по обществено здраве и анализи, 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 агонисти-
антагонисти на лица, зависими от опиоиди и на програмите за психосоциална 
рехабилитация. 
 
 

Лечебна система 
 
Лечебната система в сферата на наркотиците и наркоманиите в България включва 

основно резиденциално и нерезиденциално лечение, както и субституиращо и 
поддържащо лечение.  

 
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 2020 г. психиатричната помощ, в която се включват и 
зависимостите, обхваща 12 ДПБ, 12 ЦПЗ, 6 психиатрични клиники към УМБАЛ, 20 
психиатрични отделения към МБАЛ и лечебни заведения към други ведомства, с общ 
брой психиатрични легла 3976 (4069 през 2019 г.), от които структурирани за зависими 
пациенти – 142 (77 в ДПБ, 40 в ЦПЗ и 25 в психиатрични клиники). През 2019 г. 
наркологичните легла са били 180 (115 в ДПБ, 40 в ЦПЗ и 25 в психиатрични клиники). 

По данни от националната здравна статистика през 2020 г. хоспитализираните 
случаи (изписаните пациенти) в стационарите на лечебните заведения с психични и 
поведенчески разстройства, дължащи се на употребата на психоактивни вещества са 
1063 или 15,3 пациенти на 100 000 души от населението, което е под нивото от 2019 и 
2018 г., съответно 1106 или 15,9 пациенти на 100 000 души и 1199 или 17,1 пациенти 
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на 100 000 души от населението. Най-много хоспитализирани случаи са отчетени в 
държавните психиатрични болници (372), следвани от клиниките и отделенията към 
лечебните заведения за болнична помощ (368) и центровете за психично здраве (323). 
(виж Таблица 5-1) 

Хоспитализираните случаи на психични и поведенчески разстройства, дължащи се 
на употреба на опиоиди през 2020 г. са 223 или 3,2 пациенти на 100 000 души от 
населението (237 или 3,4 пациенти на 100 000 души от населението през 2019 г.), като 
в центровете за психично здраве клиниките и отделенията към лечебните заведения 
за болнична помощ са регистрирани по 92 пациенти, а в държавните психиатрични 
болници – 39 пациенти. 

 
                                                                                                                           Таблица 5-1 

БРОЙ ИЗПИСАНИ ПАЦИЕНТИ С ДИАГНОЗА F11-F19 ПО МКБ-10 
В СТАЦИОНАРИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ  

(2016 – 2020 г.) 

Лечебни заведения 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общо 1043 1033 1199 1106 1063 

в това число:      

Държавни психиатрични болници 376 366 434 375 372 

Центрове за психично здраве 306 310 328 361 323 

Клиники, отделения, сектори 361 357 437 370 368 

     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 към Агенция за социално 
подпомагане. Тези организации имат издадени съгласия от Национален център по 
обществено здраве и анализи (до средата на 2019 г. такова съгласие се издаваше от 
Национален център по наркомании) за осъществяване на програми за психосоциална 
рехабилитация по реда на Наредба №8/07.09.2011 г. и осъществяват дейността си по 
модела на терапевтичната общност. Такива програми през 2020 г. се реализират към 
Къща „Феникс“, Сдружение „Билани“, Фондация „Общност Ново начало“, Център „Жива 
- насока в живота“, Спортен клуб КА спорт които са разположени в София и София-
област, както и към Сдружение „Отвори очи“, Център за лечение на зависимости 
„Ренесанс-Интер“, Център за лечение на зависимости „Промяната е живот“ край град 
Варна и Международна психотерапевтична асоциация Свобода – с. Приморци, общ. 
Добрич. 

През 2020 г. съгласие за осъществяване на психосоциална рехабилитация 
получиха две нови програми: ТО „Трамплин“ към Сдружение „Спортен клуб Ка спорт“  
(с 12 места) и ТО „Промяната е живот“, Варна (с 28 места).20 

В резиденциалните програми се предлага дългосрочна психосоциална 
рехабилитация на лица, които злоупотребяват или са зависими към психоактивни 
вещества, като програмата се базира на 24-часова грижа с непрекъснато наблюдение 
и подкрепа от страна на персонала. Моделът на терапевтичните общности включва 
строго определени компоненти като: ясна и обща за всички дневна програма, терапия 

                                                           
20

 Източник: Обобщение и анализ на данни от годишните отчети за 2020 г. на програмите за 
психосоциална рехабилитация на лица, които злоупотребяват или са зависими от наркотични вещества, 
отдел „Зависимости“, Д ПЗПЗ, НЦОЗА, С. 
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на зависимите поведения в група и индивидуално, работа по посока минимизиране на 
личностови дефицити, задоволяване на базисни нужди, обучение в нови модели на 
поведение и разбиране на мисловни конструкти, развиване на навици, знания и умения 
за отстояване на „желанието за употреба на психоактивни вещества“, връщане на 
персоналния контрол, справяне с лични проблеми, разрешаване на конфликти, 
поемане на ангажимент и носене на лична отговорност за действията, коригиране на 
криминогенния фактор, формиране на ценностна система според нормите на 
обществото и др. 

Програмите насочват усилията си към осигуряване на зависимите на подходящи 
условия, които да задоволяват базисните нужди на човека, като по модела 
„терапевтична общност“ се създава усещането, че се работи в т.нар. „лабораторни 
условия“, където зависимите имат възможността да научат и експериментират с нов 
тип поведение, което свежда риска от рецидивираща употреба на психоактивни 
вещества до минимум. 

Всяка от програмите за психосоциална рехабилитация се стреми да поддържа 
мултидисциплинарен екип, с помощта на който да се отработват по-богат спектър от 
проблеми. Забелязва се, че всички програми са привлекли в своята работа и поне 
един лекар с призната специалност „психиатрия“, който да проследява случаите и да 
подпомага екипа. Продължителността на този тип програми варира от 6 до 12 месеца. 
Приема се, че оптималният период на възстановяване може да бъде по-голям като 
срок, но е допустимо да се наблюдават добри резултати и при 9-месечна 
рехабилитация. 

 
                                                                                                                               Таблица 5-2 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА  
ПРОГРАМИТЕ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

(2019 – 2020 г.) 

 
Резиденциални Нерезиденциални Общо 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Брой разрешени места 148 218 184 115 342 333 

Брой постъпили пациенти 
(общо) 

493 549 324 153 817 702 

         Мъже  376 434 232 112 608 546 

         Жени 117 115 92 41 209 156 

Брой пациенти, 
завършили програмите 

325 328 188 86 513 414 

Брой пациенти, 
прекъснали програмите 

122 168 93 29 215 197 

Брой пациенти, 
пренасочени в други 
програми 

18 23 36 4 54 27 

     Източник: Годишни отчети на програмите за психосоциална рехабилитация за 2019 и 
                       2020 г. 
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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 
други центрове за психиатрична помощ, индивидуални и групови практики за 
специализирана медицинска помощ. 

В 3 центъра за психично здраве (в градовете Добрич, Русе и Велико Търново) и 
към Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм 
(ДПБЛНА), гр. София, са разкрити средносрочни (от 4 до 6 месеца) дневни програми за 
интензивна извънболнична терапия и психосоциална рехабилитация с минимални 
медицински грижи. От подадените данни в годишните отчети на програмите и на база 
извършения мониторинг, посоченият срок е недостатъчен. Не са редки случаите, 
когато пациентите записват програмата повторно, за да се постигнат оптимално 
заложените цели. 

Дневна програма за психосоциална рехабилитация работи и към ДПБЛНА, гр. 
София. Програмата е с продължителност 6 месеца, а при необходимост пациентите 
могат да удължат срока на работа с екипа. Дейността се осъществява на различни 
нива – мотивационно, психологически, социално и медицински. 

Нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация към „АРЗ 
Солидарност” – гр. София работи 5 дни в седмицата на принципа „дневен център“ с 
различни възрастови групи – възрастни и деца, експериментиращи, злоупотребяващи 
или зависими към психоактивни вещества. 

В дневните центрове се предоставя структурирана терапевтична среда, близка до 
социалната реалност, което позволява на резидентите да се ресоциализират 
ефективно с непрекъсната подкрепа от специалистите.  

 

Основните проблеми и трудности пред програмите за психосоциална 
рехабилитация на лица, които злоупотребяват или са зависими от наркотични 
вещества се отнасят до: 

- липса на места, където да се провежда детоксификация; 
- недостатъчна финансова подкрепа от страна на държавата, което води до 

ограничен достъп до програмите за психосоциална рехабилитация и до ранно 
напускане на програмите; 

- лоши битови условия, в които функционират някои програми; 
- трудно сътрудничество с държавните служби и липса на координация с 

медицински служби и органи на реда; 
- липса на координация между клиничните служби и психиатричните заведения 

при пациенти с психична коморбидност; 
- неангажираност на семейството в процеса на възстановяване на техния близък 

породени от: липса на информираност относно психическите аспекти на 
зависимостта, съзависимост, нереалистично очаквания на семейството относно 
програмите за психосоциалната рехабилитация;  

- липса на държавно финансиране, което да обезпечи участието в програми за 
психосоциална рехабилитация на хора с алкохолна, хазартна и интернет 
зависимост; 

- невъзможност да се обезпечат финансово дейности на клиентите за 
придобиване на професионална квалификация; 

- затруднения в организирането на мероприятия за създаване на социални 
контакти, поради финансови затруднения; 
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- липса на достатъчно средства за придобиване на професионална 
квалификация; 

- проблеми възникнали поради пандемичната обстановка – смъртни случаи на 
клиенти от програмата и смъртни случаи на близки на клиенти от програмата, 
влошаване на икономическото състояние на клиентите и изостряне на 
взаимоотношенията в семейството, затруднена адаптация на екипа към 
общуване с клиентите посредством телефонни обаждания и онлайн връзка; 

- намаляване на броя на опитните специалисти в екипа и липса на подготвени 
кадри; 

- липса на ясна политика за грижа за зависимите в условията на пандемия; 
- липса на супервизия в някои от програмите; 
- затруднения в професионалната реализация и продължаването на 

образованието, породени от стигмата към зависимите в обществото; 
- преждевременно напускане на програмата на работещите клиенти поради 

изчерпване на възможността за взимане на отпуски и болнични; 
- трудност при намирането на работа на клиентите; 
- затруднение на екипа за справяне в случаите на демотивация и/или агресия от 

страна клиентите; 
- липса на психосоциална подкрепа в периода на ремисия; 
- трудности по време на работата с клиенти на програмата – агресивно 

поведение и  трудности с дисциплината, ниска мотивация за лечение. 
 
 
Опиоидно субституиращо лечение 
 

Опиоидното субституиращо лечение се осъществява с агонисти и агонисти-
антагонисти (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 2020 г. в страната функционират 29 програми за лечение с агонисти и 
агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди, разположени на територията на 
13 града в страната (Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, 
Добрич, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Русе, София и Стара Загора).  

Общият капацитет на програмите е 3874 разрешени места, от които 3700 за 
лечение с метадон хидрохлорид, 158 за лечение с морфин сулфат пентахидрат 
(субститол) и 16 места за лечение с бупренорфин хидрохлорид.21   

Съществуват 3 типа програми: 
 Държавни – 4 програми с 555 разрешени места за лечение с метадон 

хидрохлорид. 
 Общински – 5 програми с 680 разрешени места за лечение с метадон 

хидрохлорид. 
 Без държавно и/или общинско участие – 20 програми с 2639 разрешени места, 

от които 2465 за лечение с метадон хидрохлорид, 158 за лечение морфин 
сулфат пентахидрат и 16 за лечение с бупренорфин хидрохлорид. 

Към 31.12.2020 г. заетите в програмите за лечение с агонисти и агонисти-
антагонисти  са 3031, т.е. запълнен е 78,2% от техния капацитет. 2936 лица са на 
лечение с метадон хидрохлорид, а 95 – на лечение с морфин сулфат пентахидрат 
(субститол). Няма заети места за лечение с бупренорфин хидрохлорид.22  

Според типовете програми заетостта е следната: 

                                                           
21

 Източник:  Обобщени данни от годишните отчети на програмите за лечение с агонисти и агонисти-
антагонисти, функциониращи на територията на Република България през 2020 г., НЦОЗА, С.. 
22

 Източник: Регистър на пациентите за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти. 
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 Държавни – 523 лица или запълнен 94,2% от капацитета. 
 Общински – 431 лица или запълнен 63,4% от капацитета. 
 Без държавно и/или общинско участие – 2077 лица или запълнен 84,3% от 

капацитета. 
 

Министерство на здравеопазването осигурява лекарствения продукт метадон 
хидрохлорид за лечението на пациентите, включени в: 

 Държавни и/или общински програми, където пациентите не заплащат за 
лечение. 

 Програми без държавно и/или общинско участие, като пациентите в тези 
програми заплащат месечна такса за лечение в размер една трета от 
минималната работната заплата за страната или в размер определен от 
лечебното заведение. 

През 2020 г. през програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти са 
преминали 3422 лица, като жените са 620 (или 18,1%).  Най-често клиентите са на 
възраст между 35 и 41 години (над 57%), като общата им средна възраст е 38 г.  

Около 70% от клиентите са работещи (52% постоянно заети, 18% с временна 
заетост), а 67,2% са здравно осигурени. 12,0% са семейни, при 32,0% има съжителство 
без брак. 168 от клиентите са извършили криминални деяния по време на лечението 
си.  

 

Броят на клиентите, които са с употреба на повече от едно вещество е 1084 (при 
1032 през 2019 г.). 

По отношение на постигнатите резултати  се отчита, че лечението с опиеви 
агонисти и агонисти-антагонисти, се явява средство за ограничаване на злоупотребата 
и инжекционната употреба на наркотични вещества, както и ограничаване на риска от 
разпространение на ХИВ и други кръвно и полово-предавани  заболявания. Също така 
програмите отчитат, че през изминалия период, няма случай на употреба на свръхдоза 
от пациенти, а също и липсват пациенти, които да са се заразили с вируса на ХИВ, по 
време на престоя си в програмата. Декларира се постигане на спазването на ясни 
правила за посещение в програмите. Наблюдава се намаляване на криминалните 
прояви, намаляване на употребата на опиоиди, намаляване на проституцията и др. 
тежки социални последици, свързани с употребата на наркотици. 

 

Трябва да се отбележи, че повечето пациенти проявяват загриженост и 
отговорност както към себе си, така и към терапевтичните екипи в контекста на 
епидемиологичната обстановка, спазват въведените противоепидемиологични мерки в 
програмите. Повечето от тях приемат с разбиране изискванията относно стриктните 
изисквания на епидемиологичните мерки във връзка с COVID-19. Отчита се, че са и 
поведенчески по-подредени в сравнение с периода преди пандемията. 

 

Като основни проблеми и трудности във функционирането на програмите без 
държавно и/или общинско участие през 2020 г. се посочва на първо място 
финансовата невъзможност на пациентите да продължат лечението си. Наблюдава се 
самоволно напускане на програмата без детоксификация поради невъзможност за 
заплащане на месечни такси. Отчитат се малко новопостъпили пациенти, които са 
предимно административно изписани от други програми или повторно търсещи 
лечение.  

Влошаващото се финансово състояние на пациентите, които губят работата си в 
условията на извънредна ситуация от COVID-19 е предпоставка за невъзможност да се 
продължи лечението и означава, че тези хора остават без медицинска подкрепа и с 
повишена криминална активност, намалява ефективността както в лечебна и социална 
перспектива, така и като финансова ефективност. Губи се доверието и мотивацията на 
пациентите и техните близки за участие в лечебни или рехабилитационни програми. 

 

Предизвикателство е и съчетаването на работни графици на пациентите и графика 
на посещение на програмата. До голяма степен отсъствията от програмите се дължат 
на увеличаващия се брой пациенти, работещи без договори или такива с 
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нерегламентирано работно време и чести промени в графиците им. Това води и до 
нежелание и/или невъзможност за ежедневно посещение на програмата. 

 

Не малка част от потенциалните пациенти не притежават лични документи, като 
поради тази административна пречка не могат да постъпят на лечение.  

 

Увеличава са броя на пациентите със соматични проблеми и усложнения, което 
създава трудности особено при здравно неосигурените. Полиупотребата е друга 
специфична трудност в лечението на пациентите в програмите, водещи до психози и 
агресивно поведение. Не на последно място са и огромните трудности във 
функционирането на програмите в условията на извънредно положение в страната и 
епидемиологична обстановка във връзка с пандемията от COVID-19. 

 

Основно предизвикателство остава и адекватното дозиране на метадон 
хидрохлорид, в конкретност дозите, надвишаващи многократно препоръчителните 
дози в Кратката характеристика на лекарствения продукт.23 

 
 

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 обществено здраве и анализи, 
а по Наредба №24 Медицински стандарт за лечение на зависимости и Изпълнителна 
агенция „Медицински надзор“. 

През 2020 г. 26 от програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти 
на лица зависими към опиоиди отчитат провеждането на супервизия. В 18 от тези 
програми има външен супервизор, като в част от програмите това е сертифициран 
психоаналитик, а в други – ръководител на друга програма за лечение с агонисти и 
агонисти-антагонисти или лекар-психиатър, който не работи в такъв вид програми. 
Външната супервизия, в повечето случаи има за цел обсъждане на проблемните 
пациенти и консултиране и подпомагане на екипа. В 8 програми се провежда само 
вътрешна супервизия, честотата и варира, а супервизор е съответно ръководителят на 
дадената програма или друг лекар от лечебното заведение. Вътрешната супервизия е 
по-скоро организационна и в повечето случаи има за цел  да се подобри организацията 
на работа, работната атмосфера и разрешаване на възникнали проблеми от различно 
естество. Има програми, където се обсъждат по-сложните случаи или като превенция 
на бърнаут.  

В отговор на трудностите във функциониране на програмите за лечение с агонисти 
и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди в условия на пандемия от 
COVID-19, експерти от отдел „Зависимости“ към дирекция „Психично здраве и 
превенция на зависимостите“ в Национален център по обществено здраве и анализи 
изработиха методически указания. Изготвени са препоръки, относно дейността на 
програмите в ситуация на извънредно положение и препоръки при поставяне на 
пациент под карантина. Целта на препоръките е гарантиране продължаването на 
грижата по време на пандемията чрез балансиране на мерките за намаляване на 
риска от разпространение на COVID-19, с нуждите на пациентите от проследяване на 
състоянието им и запазване на терапевтичното пространство и осигуряване 
сигурността на персонала.   

                                                           
23

 Източник: Обобщени данни от годишните отчети на програмите за лечение с  агонисти и агонисти-
антагонисти, функциониращи на територията на Република България през 2020 г., отдел „Зависимости“, Д 
ПЗПЗ, НЦОЗА, С. 
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11 от програмите за психосоциална рехабилитация на лица, които са били 
зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества използват супервизия 
на екипа – групова и/или индивидуална, с избрани специалисти, предимно лекари 
психиатри с опит в лечението на зависимости, както и чуждестранни терапевти. 
Работата по случай под супервизия е част от добрите практики, позволяващи на 
организациите да се развиват и усъвършенстват при изпълнението на целите за 
намаляване търсенето на наркотици.   

Супервизията обръща внимание на: състоянието на клиента; качеството на 
услугите; професионалните стандарти и етика; развива знания и умения, както и 
професионалното развитие и идентичност; чрез нея се помага на специалиста да може 
да спазва границите и отговорностите на професионалната си роля; да осигури 
подкрепящата среда на професионалиста. Препоръчителната честота на провеждане 
е веднъж месечно. Може да бъде насочена към клиничната практика и 
организационата работа. Супервизията е елемент на превенция на синдрома на 
емоционално прегаряне (бърнаут) на специалисти и екипи, работещи с кризи и 
психична травма. Провеждането на супервизия (индивидуална и групова) на екипите е 
важна част в областта на водене на случай, психологическо консултиране, 
психотерапия и социална работа. 

През 2020 г. 59% от постъпилите лица в програмите за психосоциална 
рехабилитация са успешно завършили (63% през 2019 г.), 28% от тях са прекъснали 
(26% през 2019 г.), 4% са пренасочени към други програми за лечение (7% през 2019 
г.) и 9% продължават участието си (4% през 2019 г.).24 

 

 

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 2020 г. тя 
обхвана 1506 лица, търсещи лечение през годината в 18 резиденциални, 4 
нерезиденциални звена и центрове, 25 програми за лечение с агонисти и агонисти-
антагонисти на лица, зависими към опиоиди, медицински центрове в 7 затвора в 24 
населени места на Република България.  

През 2020 г. общо регистрираните потърсили лечение в интернет базираната 
електронна версия на националната система за търсене на лечение (И-МИС) са 
90325, а информация за още 603 лица бе получена чрез отчетната форма за 
лекуваните пациенти с наркопроблем. Общо регистрираните лица в системата за 
търсене на лечение през 2020 г. са  4578. 

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. 

 

 

                                                           
24

 Източник: Обобщение и анализ на данни от годишните отчети за 2020 г. на програмите за 
психосоциална рехабилитация на лица, които злоупотребяват или са зависими от наркотични вещества, 
отдел „Зависимости“, Д ПЗПЗ, НЦОЗА, С. 
25

 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). 
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                                                                                                                        Таблица 5-3 

СТРУКТУРА НА ЛИЦАТА, РЕГИСТРИРАНИ В И-МИС26,  
ПОТЪРСИЛИ ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПРОБЛЕМИ С НАРКОТИЦИ  

(ПО ОСНОВНО, ВТОРО И ТРЕТО ПРОБЛЕМНО ВЕЩЕСТВО) ПРЕЗ 2020 Г. 
                                                                                                                                                     (в %) 

Вещество С основно 
проблемно 
вещество 

С второ 
проблемно 
вещество 

С трето 
проблемно 
вещество 

Хероин 64,0 1,4 0,2 

Метадон (не за лечение) 1,6 9,9 0,8 

Метадон (за лечение) 5,6 5,5 0,2 

Субститол (не за лечение) 0,6 0,4 0,2 

Субститол (за лечение) - 0,1 - 

Морфин 0,6 0,2 - 

Кокаин (вкл. крек) 2,6 3,7 0,8 

Амфетамини 12,5 9,4 1,8 

Метамфетамини - 0,4 - 

Екстази 0,6 3,2 0,6 

Бензодиазепини 0,6 3,2 2,7 

LSD 0,1 0,1 - 

Марихуана 5,4 13,8 7,3 

Хашиш - 0,3 0,1 

Синтетични канабиноиди 0,2 0,9 0,8 

Инхаланти 0,7 - - 

Алкохол - 3,0 6,1 

Антидепресанти 1,4 0,3 - 

Неуточнени медикаменти 1,3 0,6 0,1 

       Източник: Проучване на търсенето на лечение във връзка с употреба на наркотици, 
                          НФЦ-НЦОЗА 

                          

През 2020 г. 50,3% от регистрираните лица са с основно проблемно вещество 
хероин; в по-малка степен амфетамини (14,6%), канабис (9,9%), метадон (7,6%, не за 
лечение – 4,2%), метамфетамини (6,2%), кокаин, вкл. крек (3,7%), екстази (3,3%), 
инхаланти (0,7%), хипнотици и седативи (0,5%).  

Близо 2/3 (62,7%) от регистрираните лица са имали проблем с още едно 
наркотично вещество, а 23,5% – с още две вещества, като допълнение към основното 
проблемно вещество. 

Като второ проблемно вещество най-голям дял сред потърсилите лечение имат 
канабис (15,9%), метадон (11,8%, не за лечение – 8,4%), амфетамини (9,7%), кокаин, 
вкл. крек (3,7%), хероин (2,8%), метамфетамини (2,7%), екстази (2,3%), 
бензодиазепини (2,2%) и алкохол (6,4%).  

По отношение на третото проблемно вещество с най-голям дял е марихуана 
(6,2%). Втори допълнителни вещества на основното проблемно вещество, заради 
което се търси лечение са също бензодиазепини (2,6%), амфетамини (2,5%), метадон 
(1,5%, не за лечение – 1,3%) метамфетамини (1,2%),  екстази (1,0%) и алкохол (5,0%). 

През 2020 г. най-много лица са потърсили лечение за проблеми с хероин (53,5%), 
а също и за проблеми с канабис (32,0%), амфетамини (26,8%), метадон (20.8%, не за 
лечение – 13,9%), метамфетамини (10,2%), кокаин (8,4%), екстази (6,5%), 
бензодиазепини (5,3%). 

                                                           
26

 Данните се отнасят само до регистрираните в  И-МИС 903 лица. 
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45,2% от потърсилите лечение са декларирали, че са започнали употребата на 
основното проблемно вещество на възраст до 18 години включително, а 7,4% – до 14 
години включително. 

Най-често употребата на основното проблемно вещество е започвала през 2018 г. 
(10,4%) и през 2000 г. (7,4%).  

Общата средна възраст при първата употреба на основното проблемно 
вещество е 19,6 години, а на първата употреба въобще на някакво наркотично 
вещество – 18,1 години. 

 

                                                                                                                  Таблица 5-4 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛИЦАТА, РЕГИСТРИРАНИ В И-МИС27,  
ПОТЪРСИЛИ ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПРОБЛЕМИ С НАРКОТИЦИ  
(ПО ОСНОВНО ПРОБЛЕМНО ВЕЩЕСТВО) ПРЕЗ 2020 Г. 

                             Вещество 

Характеристики 

Хероин Други 
опиоиди 

Стимуланти Канабис 

Пол (жени) 19,9% 30,7% 41,4% 26,9% 

Средна възраст при 
търсене на лечение (г.) 

36,1 34,4 24,7 23,5 

Средна възраст при първа 
употреба (г.) 

19,9 21,9 18,6 17,6 

Ежедневна употреба 37,4% 78,7% 10,8% 28,8% 

Инжекционна употреба 65,2% 41,3%     3,2%   0,0% 

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

 

41,2% от потърсилите лечение предимно са инжектирали основното 
проблемно вещество, 25,5% са го пушили, 14,2% са го поглъщали, 14,1% са го 
смъркали, а 3,0% са го вдишвали. По отношение на второ и трето проблемно вещество 
обичаен начин на употреба е предимно поглъщане, а също и пушене.  

21,8% са инжектирали през последните 30 дни преди търсене на лечението, а 
30,5% през последната година. Средната възраст, при която потърсилите лечение за 
първи път са инжектирали някакво наркотично вещество е 21,1 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 (41,4%), а най-нисък – за проблеми с 
хероин (19,9%). Средната възраст на търсене на 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 5-4) 

Близо 4/5 от потърсили лечение за проблеми с опиоиди различни от хероин, 
употребяват основното вещество ежедневно, докато за употребяващите хероин това 
се отнася за 37,4%. Само около 1/10 от клиентите с проблеми със стимуланти ги 
употребяват ежедневно. 

2/3 от потърсилите лечение за проблеми с хероин го употребяват основно 
инжекционно. Основен начин на употреба за търсещите лечение във връзка с 

                                                           
27

 Данните се отнасят само до регистрираните в И-МИС 903 лица. 
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проблеми с други опиоди е поглъщането (57,3%), със стимуланти е смъркането 
(42,7%), а за всички във връзка с проблеми с канабис основен начин на употреба е 
пушенето. 

                                                                                                              Таблица 5-5 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛИЦАТА, РЕГИСТРИРАНИ В И-МИС28,  
ПОТЪРСИЛИ ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПРОБЛЕМИ С НАРКОТИЦИ  

(ПО СТАТУС НА ЛЕЧЕНИЕ) ПРЕЗ 2020 Г. 

 Нелекувани Лекувани 

Пол (жени) 40,3% 22,0% 

Средна възраст при търсене на лечение (г.) 27,1 35,4 

Средна възраст при първа употреба на основно 
проблемно вещество (г.) 

20,1 20,2 

Средна възраст при първа употреба на някакво 
наркотично вещество (г.) 

18,7 17,9 

Ежедневна употреба 34,1%      36,2% 

Инжекционна употреба 21,2% 55,2% 

Средна възраст при първа инжекционна 
употреба на някакво наркотично вещество (г.) 

21,5 21,1 

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

 

Ако бъдат разгледани някои характеристики на лицата, регистрирани в И-МИС 
спрямо статуса им на лечение (дали са били лекувани досега или никога не са били 
лекувани), може да се отбележи, че относителният дял на жените е с близо 2 пъти по-
висок при търсещите лечение, които никога не са били лекувани, отколкото при тези, 
които вече са лекувани. Средната възраст на търсене на лечение при лекуваните 
клиенти е с 8 години по-голяма, отколкото при нелекуваните. В същото време средната 
възраст на употреба на някакво наркотично вещество, е с една година по-голяма при 
нелекуваните, отколкото при лекуваните клиенти. Инжекционната употреба е 2,6 пъти 
по-характерна за лекуваните, отколкото за нелекуваните търсещи лечение, което може 
да бъде обяснено с по-високата средна възраст на лекуваните и по-ранното им 
започване на използването на инжектирането като начин на употреба. (виж Таблица 5-
5) 

 
 

Тенденции при предоставянето на лечение и при потърсилите 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 
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. 

                                                           
28

 Данните се отнасят само до регистрираните в  И-МИС 903 лица. 
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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 прием 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. 

 
                                                                                                                             Таблица 5-6 

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА КЛИЕНТИТЕ ОТ  
РАЗЛИЧНИТЕ ТИПОВЕ ЛЕЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ  

В СИСТЕМАТА ЗА ТЪРСЕНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ (2014 – 2020 г.) 
                                                                                                                                           (в %) 

 
2014 г. 2015 г. 2016 г.  2017 г. 2018 г.  2019 г.  2020 г. 

Резиденциални 26,7 20,6 17,7 21,7 23,8 24,1 32,5 

Нерезиденциални 17,2 22,1 19,8 9,4 17,6 14,9 12,9 

Субституиращи програми 37,1 43,1 38,0 43,8 40,6 34,0 37,8 

Мед. центрове в затвори  19,0 14,2 24,5 25,1 17,9 27,0 16,8 

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

 
 
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 5-6). През 2020 г. се отчита най-висок дял на 
регистрираните клиенти с резиденциално лечение (близо 1/3) за последните 10 години, 
докато делът на клиентите с нерезиденциално лечение е един от най-ниските в 
сравнение с предишните години. На медицинските центрове към затворите на 
Република България се падат около 1/6 от регистрираните потърсили лечение, което е 
сред най-ниските дялове, откакто те бяха включени в системата за търсене на лечение 
през 2011 г.  

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%. През последните 3 години МИС отчита около 30% търсещи за първи път 
лечение във връзка с проблеми с наркотици.  

През последните 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 стимуланти, бензодиазепини и марихуана, а 
също и заради изместването към употреба на други опиоиди, главно метадон.  

Трябва да се отбележи, че делът на употребяващите опиоиди е много по-висок 
сред тези, които някога са лекувани (над 87%), от този на тези, които досега не са били 
лекувани (31-55%). За нелекуваните е много по-характерно търсенето на лечение във 
връзка с употреба на стимуланти (20-30%) и хипнотици и седативи. 

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 
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си равнище през 2009 г. (13,2%). През последните години този дял отново е на нивото 
от началото на периода. През 2020 г. се наблюдава повишение на дела на жените с 5,3 
процентни пункта (до 24,8%) спрямо предишната година, което е най-високото ниво по 
този показател за последните 20 години. 

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 в следващите години очаквано спадна и 
делът на постоянно заетите сред започналите лечение, като в периода 2011 – 2016 г. 
се задържа на нива 17-19%. В следващите 3 години с възстановяването на 
икономиката делът на постоянно заетите беше 22-24%. През 2020 г. този дял e 18,0%, 
като намаляването му може да се обясни и с кризата в следствие на пандемията от 
COVID-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 
3,8%. През последните години този дял бележи нарастване, като през 2020 г. е 7,2%. 

Относителният дял на потърсилите лечение, които не са от основния етнос в 
страната нарасна близо 3 пъти от 2007 г., като в периода 2011 – 2017 г. е в рамките на 
17-18%, а в периода 2018 – 2020 г. достигна до 20-22%, 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 2020 г. – вече е 31,6 години. В същото време средната 
възраст при първа употреба на основното проблемно през последните 9 години се 
задържа в рамките на 19-20 години.  

През последните години дела на лицата, потърсили лечение с продължителност 
на употреба на основното проблемно вещество повече от 5 години се задържаше 72-
76% , но през 2020 г. е 69,1%. В сравнение с 2001 г. той е повече от 3 пъти по-висок (с 
най-висок дял по този показател 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 (92-
99%) – по-рано в рамките на 80-85%. 

Относителният дял на ежедневно употребяващите основното проблемно вещество 
през последните 20 години намаля 3 пъти – от 89,8% през 2000 г. до 31,0% през 2020 
г., което е най-ниското ниво, откакто системата за търсене на лечение стартира през 
1994 г.  

По-голямата част от проблемно употребяващите хероин използват инжекционната 
форма на прием. През последните 15 години се наблюдава тенденция на намаляване 
на използването на инжектирането като обичаен начин на употреба на основното 
проблемно вещество (от 81,9% през 2006 г. до 41,2% през 2020 г.). 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 2020 г. 18,7% от потърсилите лечение са използвали употребявани игли или 
спринцовки поне веднъж в живота, което е най-ниското ниво от началото на века. Това 
ниво е с 12,8 процентни пункта по-ниско от предишната година и с 37,9 процентни 
пункта по-ниско, отколкото през 2006 г. Тук трябва да се отбележи и много високия 
процент неотговорили (33,9%), в който може да се съдържа скрита популация от 
използвали употребявани игли или спринцовки. 
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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 2020 г. те са с над 1/3 по-
малко, отколкото преди 11 години. (виж Таблица 5-7) 

 
                                                                                                                             Таблица 5-7 

КАПАЦИТЕТ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ С ОПИЕВИ АГОНИСТИ И  
АГОНИСТИ-АНТАГОНИСТИ НА ЛИЦА, ЗАВИСИМИ КЪМ ОПИОИДИ 

 (2016 – 2020 г.) 

 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Брой функциониращи програми 32 30 30 30 29 

Брой разрешени места 4377 4037 4122 4102 3874 

Брой заети места 3338 3247 3181 3072 3031 

Относителен дял на заетите 76,3% 80,4% 77,2% 74,9% 78,2% 

     Източник: Регистър на пациентите за лечение с опиеви агонисти и агонисти-  
                      антагонисти на лица зависими към опиоиди 

 

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 
3568. През последните шест години има спад и по този показател.  

Според отчетните данни 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 5-8). Работещите клиенти на тези 
програми (на постоянна или временна работа) са 70-75%, като през последните три 
години около 2/3 са здравно осигурени. През 2020 г. семейни са 44,0% (12% женени и 
32% в съжителство без брак), което е близо до нивото от последните години. Делът на 
криминално проявените намалява, като през 2020 г. бележи най-ниското си равнище за 
последното десетилетие. 

 
                                                                                                                              Таблица 5-8 

ОСНОВНИ СОЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КЛИЕНТИТЕ НА  
ПРОГРАМИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ С ОПИЕВИ АГОНИСТИ И АГОНИСТИ-АНТАГОНИСТИ  

 (2015 – 2020 г.) 
                                                                                                                                          (в %) 

Характеристики 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Работещи 69,6 75,6 71,5 75,2 75,9 70,2 

Учащи 3,9 3,6 3,0 2,5 1,3 0,9 

Здравно осигурени 53,4 57,3 52,6 64,2 68,2 67,2 

Семейни 42,6 43,9 47,3 44,0 48,0 44,0 

Криминално проявени 6,9 6,9 8,2 7,5 5,6 5,5 

      Източник: Национален център по обществено здраве и анализи 
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В края на 2020 г. програмите за психосоциална рехабилитация на лица, които 
са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества и имат 
съгласие за добра практика, съгласно Наредба №8 от 07.09.2011 г. са 14. Общо 
програмите разполагат с капацитет от 333 места, което е с 22 места по-малко в 
сравнение с 2018 г., когато беше отчетен най-голям брой разрешени места за тези 
програми (виж Таблица 5-9).  

 
                                                                                                                             Таблица 5-9 

КАПАЦИТЕТ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ 
НА ЛИЦА, КОИТО СА БИЛИ ЗАВИСИМИ ИЛИ СА ЗЛОУПОТРЕБЯВАЛИ  

С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 
 (2016 – 2020 г.) 

 

 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Брой функциониращи програми 12 14 14 14 14 

Брой разрешени места 279 283 356 342 333 

Брой приети клиенти 614 708 814 817 702 

Брой клиенти, завършили програмите 320 365 478 513 414 

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

 

През 2020 г. завършилите програмите са 414, което е над половината от 
преминалите клиенти. Средният престой на участниците в процеса на рехабилитация 
е 5-6 месеца (при средна обща продължителност на програмите 10 месеца), като 
основни причини за отпадането им от програмите са липса на мотивация и поради 
финансови причини (невъзможност за заплащане на месечна такса), а също и 
здравословни проблеми, неспазване на терапевтичния договор (респ. правилата на 
програмата), ограничените възможности за болничен и отпуск при работещи лица, 
започване на работа, смяна на местожителство.29 

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 5-10). 
През последните години делът на жените в програмите е между 22 и 32%, над 1/3 от 
клиентите са работещи и семейни (през 2020 г. 25,8% имат сключен граждански брак, 
още 10,1% съжителстват на семейни начала с партньор), а нивото на криминално 
проявените е под 10%. 

През 2020 г. клиентите с кръвнопреносими инфекции са 13,4%, което е с 1 
процентен пункт повече в сравнение с предишната година. Водеща кръвнопреносима 
инфекция е хепатит С (87 позитивни през 2020 г. и 99 през 2019 г.). Носители на ХИВ 
от преминалите през 2020 г. са 7 лица (при 2 лица през 2019 г.).  

 

 

 

 

                                                           
29

Източник: Обобщение и анализ на данни от годишните отчети за 2020 г. на програмите за психосоциална 
рехабилитация на лица, които злоупотребяват или са зависими от наркотични вещества, отдел 
„Зависимости“, Д ПЗПЗ, НЦОЗА, С. 
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                                                                                                                Таблица 5-10 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КЛИЕНТИТЕ НА  
ПРОГРАМИТЕ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ  

 (2016 – 2020 г.) 
                                                                                                                                                      (в %) 

Характеристики 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Пол (жени) 23,2 32,2 25,1 25,6 22,2 

Работещи 34,1 33,6 38,5 34,8 37,3 

Учащи 4,6 6,8 5,4 8,3 7,7 

Семейни 35,5 32,2 34,9 31,3 35,9 

Криминално проявени 9,5 6,8 2,6 3,7 8,0 

С кръвно-преносими инфекции 21,3 14,2 9,7 12,4 13,4 

     Източник: Национален център по обществено здраве и анализи 

 
През програмите за психосоциална рехабилитация най-много клиенти преминават 

за проблеми, свързани с употреба на опиати и алкохол. През последните години 
търсенето на такъв тип програми се увеличава и от хора със зависимост към 
марихуана, стимуланти,  хазарт, както и комбинирана употреба на психоактивни 
вещества.30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30

Източник: Обобщение и анализ на данни от годишните отчети за 2020 г. на програмите за психосоциална 
рехабилитация на лица, които злоупотребяват или са зависими от наркотични вещества, отдел 
„Зависимости“, Д ПЗПЗ, НЦОЗА, С. 
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6. Здравни последици от употребата на наркотици 
 

 

 
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 употреба на наркотици. 

 Смъртни случаи, свързани с употреба на наркотици и смъртност сред 
употребяващите наркотици. 

 

 
Инфекциозни заболявания, свързани с употребата на наркотици 

 
Разпространение на ХИВ/СПИН, хепатит В и хепатит С сред употребяващите 
наркотици в България 

 
През 2020 г. са открити 199 нови случаи на заразени с ХИВ-инфекция при 

изследвани над 270 000 лица в общата популация. Това е сред най-ниските нива на 
регистрирани брой случаи за едногодишен период през последните години. С тях 
официално регистрираните лица с положителен ХИВ статус в края на 2020 г. са 3483. 

По данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията 
(ECDC) относителният дял на разпространение на нови случаи на ХИВ в България 
(2,9-4,4 лица на 100 000 души от населението) през последните години е по-нисък в 
сравнение със средния за страните от Европейски съюз или Европейска икономическа 
зона. (виж  Таблица 6-1) 

                                                                                                                            Таблица 6-1 
 

 НОВОРЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА ХИВ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА  
(2017 – 2020 г.) 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Брой Относ. 
дял 

Брой Относ. 
дял 

Брой Относ. 
дял 

Брой Относ. 
дял 

ЕС/ЕИЗ 25803 5,7 22647 5,1 22163 4,9 14971 3,3 

България    241 3,4    311 4,4    258 3,7    199 2,9 

от тях:         

ИУН     33 13,7     34 10,9     37 14,3     14 7,0 

   Източник: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) 

 

Запазва се тенденцията броят на новорегистрираните мъже да е над пет пъти по-
голям от броя на жените. 91% от новорегистрираните с ХИВ-инфекция в България през 
2020 г. са инфектирани по сексуален път, като в този случай преобладава групата на 
мъжете, правещи секс с мъже.  
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През 2020 г. 7% от новорегистрираните с ХИВ са инфектирани при инжекционна 
употреба на наркотици (13 мъже и 1 жена), като този дял през последните години беше 
в рамките на 11-14%. През 2019 г. са отчетени 37 инфектирани при инжекционна 
употреба на наркотици (при направени 1153 теста сред групата на инжекционно 
употребяващите наркотици). От тях 29 са мъже, а 8 – жени, като преобладават 
навършилите 35 и повече години (22).31   

По отношение на новорегистрираните с ХИВ най-засегната през 2020 г. остава 
възрастовата група 30-39 г. (34,2%), следвана от възрастовата група 20-29 г. (29,6%). 
Подобно разпределение се наблюдаваше и през предишната година (виж  Таблица 6-
2). 

                                                                                                                           Таблица 6-2 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НОВОРЕГИСТРИРАНИТЕ  
С ХИВ И ЗАБОЛЕЛИ ОТ СПИН В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2019 И 2020 г. 

Новорегистрирани с ХИВ 

 Общо Мъже  Жени 

 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Брой 258 199 217 168 41 31 

Дял на 100 000 души 3,7 2,9 6,4 5,0 1,1 0,9 

Възрастови групи  
(брой) 

      

До 15 години   1   5   1   3 0 2 

15-19 години   4   4   0   3 4 1 

20-24 години 23 20 20 14 3 6 

25-29 години 39 39 32 34 7 5 

30-39 години    105 68 91 60     14 8 

40-49 години 53 46 46 40 7 6 

50 години и повече 33 17 27 14 6 3 

Инфектирани при 
инжекционна употреба 
на наркотици (брой) 

37 14 29 13 8 1 

Новорегистрирани заболели от СПИН 

Брой 68 43 56 32 12 11 

Дял на 100 000 души 1,0 0,6 1,6 0,9 0,3 0,3 

Инфектирани при 
инжекционна употреба 
на наркотици (брой) 

18 5 14 3 4 2 

   Източник: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) 

 

Към 31.12.2020 г. общо 1817 души с ХИВ се проследяват в структурите за лечение 
на пациентите с ХИВ, а 1783 (98%) от тях получават съвременна антиретровирусна 
терапия. 

През 2020 г. в лабораторията към Държавна психиатрична болница за лечение на 
наркомании и алкохолизъм (ДПБЛНА) са извършени 896 серологични изследвания 

                                                           
31

 Източник: Министерство на здравеопазването. 



85 
 

(1509 през 2019 г.). Броят на лицата, употребяващи наркотични вещества, които са 
изследвани в лабораторията са 3 пъти по-малко в сравнение 2015 г.32 Намалението на 
изследваните лица и на броя на реализираните серологични изследвания през 
последните години е в резултат от намаляване броя на тестуваните от 
неправителствените организации, работещи по Национална програма за превенция и 
контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции (СПИ) в Република България. През 
последната година това намаление е възможно и да е вследствие от ограниченията, 
наложени във връзка с пандемията от COVID-19. 

Нивото на ХИВ инфекцията при употребяващите инжекционно наркотици през 
2020 г. е  повече от 4 пъти по-високо, отколкото през 2018 г. Близо 2/3 от изследваните 
лица са мъже, като от общо 37 лица с положителни резултати, само 9 са на жени. (виж  
Таблица 6-3) 

По-високото ниво на инфектираност може да бъде вследствие на това, че 
дейностите по намаляване на вредите и предоставяне на стерилни консумативи за 
употреба на наркотици бяха прекратени през лятото на 2017 г., когато финансирането 
от Глобалния фонда за борба със СПИН, туберкулоза и малария приключи. 

През лятото на 2019, част от тези дейности бяха възстановени, но в много по-
малък мащаб и с ниско финансиране. 

Очаква се през 2021 г. да бъде приета нова Национална програма за превенция и 
контрол на ХИВ и СПИ за периода 2021 – 2025 г. 

По отношение на изследванията за хепатит С относителния дял на положителните 
резултати през 2020 г. е 69,3% (78,3% през 2019 г.), като нивото на инфектираност 
сред инжекционно употребяващите в предишните години е в рамките на 58-78%. 2/3 от 
хепатит С позитивните са мъже. 

                                                                                                                    Таблица 6-3 
 

 СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ИНЖЕКЦИОННО УПОТРЕБЯВАЩИ 
НАРКОТИЦИ ПРЕЗ 2020 Г. 

Вид 
изследване 

Брой изследвания Положителни резултати 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Ат с/у HIV 254 167 87   37   28  9 

Ат с/у HCV 270 175 95 187 126 61 

HbsAg 118   82 36    9    7   2 

Сифилис 254 162 92  13    8   5 

     Източник: Лаборатория към ДПБЛНА 

 

Нивото на хепатит В инфекция продължава да бъде ниско в групата на 
употребяващи инжекционно наркотици, което вероятно е последица от успешно 
провеждащата се от 1992 г. ваксинационна програма на всички новородени в страната. 

 

Разпространение на инфекциозни заболявания сред пациенти на субституиращи 
и рехабилитационни програми 

В програмите за лечение с агонисти и агонисти-антогонисти през 2020 г. на 
лечение са приети 29 пациенти, носители на вируса на ХИВ/СПИН, диагностициран 
при приема в програмите (19 през 2019 г.). Те са разпределени в 11 програми, като 
най-много пациенти с ХИВ (13) са приети в програмата на ДПБЛНА, гр. София.  

                                                           
32

 До 2019 г. дейността се осъществяваше от лабораторията към Национален център по наркомании. 
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16 от пациентите са носители на вирусен хепатит В, диагностициран при приема 
през 2020 г. (26 през 2019 г.). Те са разпределени в 6 програми, като най-много 
пациенти с хепатит В са приети в програмата на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД, гр. Варна (5).  

Пациентите, постъпили в програмите през 2020 г., носители на вирусен хепатит С 
са 444 (372 през 2019 г.), като най-голям брой от тях са приети в ЕТ„ИПСМП - д-р 
Боряна Екова“, гр. София (86).   

Броят на пациентите от програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти 
на лица зависими към опиоиди, които са изследвани през 2020 г. за ХИВ е 1124 (1438 
през 2019 г.), за вирусен хепатит В – 1028 (1242 през 2019 г.), за вирусен хепатит С – 
1368 (1588 през 2019 г.), за сифилис – 936 (1164 през 2019 г.) и за туберкулоза – 338 
(513 през 2019 г.). 

Общият брой пациенти в програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти 
с вируса на ХИВ през 2020 г. е 142 или 5% от общия брой пациенти (за 2019 г. – 130, 
4%). Броят на пациентите с вируса на хепатит В за 2020 г. е 203 или 7% от общия брой 
пациенти (за 2019 г. – 236, 8%). Пациентите с вируса на хепатит С за 2020 г. са 1 940 
или 64% от общия брой пациенти (за 2019 г. – 1 285, 42%).33 

Лабораторни тестове за кръвнопреносими заболявания като ХИВ и вирусен 
хепатит, както и полово-предавани инфекции като сифилис са препоръчителна част за  
фазата на изследване, оценка, диагностициране и договориране при прием в 
програмите за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са 
злоупотребявали с наркотични вещества. През 2020 г. програмите, които тестват 
всичките си клиенти за ХИВ и хепатит С са: ЦПЗ Русе, Сдружение „Отвори очи“ и 
„Център Жива“. Програми, които не са предоставили данни или не са правили тест за 
ХИВ са: ТО Билани, Сдружение „Ка спорт“, ЦПЗ Велико Търново. По-голямата част от 
програмите провеждат тест за ХИВ и хепатит С само на част от клиентите си.  През 
2020 г. позитивните тестове за ХИВ са 7, а позитивните тестове за хепатит С са 87.34  

По данни Националната мониторингова система за търсене на лечение във връзка 
с употреба на наркотици, броят на пациентите, носители на ХИВ е 20 или 1,3% от 
лицата, потърсили лечение във връзка с употреба на наркотици през 2020 г. Броят на 
лицата, заразени с хепатит В е 25 (1,7%), броят на тестваните и узнали положителен 
резултат за хепатит С е 265 (17,6%), броят на тестваните и узнали положителен 
резултат за сифилис е 27 (1,8%), а за туберкулоза – 4 (0,3%). 

 

 
Други здравни взаимовръзки и последици 
 

Нефатални спешни случаи и свръхдози 
 

По данни на Национален център за обществено здраве и анализи през 2020 г. 
броят на лицата, обслужени в центровете за спешна медицинска помощ в страната по 
повод наркотична зависимост е 2 022. През 2019 г. този брой беше най-висок за 
последните 10 години (3 152), с близо 43% по-висок спрямо предишната година. 

Общият брой на регистрираните лица, на които е оказана спешна помощ във 
връзка с употреба на наркотици през 2020 г. в Център за спешна медицинска помощ – 
София е 140, като едно лице е починало. 84 са случаите на нефатални спешни 
състояния свързани с употреба на хероин, кокаин, морфин и метадон, 2 – на 
амфетамини и марихуана. 51 са случаите на абстинентни синдроми, свързани с 
употреба на хероин, кокаин, морфин, амфетамини, екстази и марихуана, а в 2 случая 
са отчетени суицидни опити от употреба на наркотици. 

                                                           
33

 Източник: Обобщени данни от годишните отчети на програмите за лечение с агонисти и агонисти-
антагонисти, функциониращи на територията на Република България през 2020 г., НЦОЗА, С. 
34

Източник: Обобщение и анализ на данни от годишните отчети за 2020 г. на програмите за психосоциална 
рехабилитация на лица, които злоупотребяват или са зависими от наркотични вещества, НЦОЗА, С. 
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                                                                                                                               Таблица 6-4 

ОБСЛУЖЕНИ ЛИЦА ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И 
СПЕШНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПО ПОВОД НАРКОТИЧНА ЗАВИСИМОСТ 

(2014 – 2020 г.)  

Година 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Брой лица 2 378 2 899 2 781 2 910 2 208 3 152 2 022 

     Източник: Национален център по обществено здраве и анализи 

 

Общият брой регистрирани случаи на остри интоксикации, свързани с употреба на 
психоактивни вещества в лечебните центрове в страната през 2020 г. е 10 276. От тях 
интоксикациите с наркотици са 1 508, а тези с алкохол са 8 160. Отчетени са и 806 
случаи на комбинирана интоксикация с наркотици и алкохол.  

Над 87% от интоксикациите, свързани с употреба на психоактивни вещества се 
отнасят за лица над 18 г. Приблизително такъв е делът и на интоксикациите, свързани 
с наркотици (85,1%). (виж Таблица 6-5) 

 
                                                                                                                             Таблица 6-5 

РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА ОСТРИ ИНТОКСИКАЦИИ,  
СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРЕЗ 2020 Г.  

ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ, ПОЛ И ВИД ВЕЩЕСТВО 

 
Общо Наркотици Алкохол Комбинирани 

10 276 1 508 8 160 608 

До 15 години 706 129 488 89 

Мъже 415 66 303 46 

Жени 291 63 185 43 

16-18 години 593 96 464 33 

Мъже 410 56 338 16 

Жени 183 40 126 17 

Над 18 години 8 977 1 283 7 208 486 

Мъже 7 240 906 6 061 273 

Жени 1 737 377 1 147 213 

     Източник: Национален център по обществено здраве и анализи 

 
Всеки пети случай на интоксикация, свързан с употреба на психоактивни вещества 

се отнася за лица от женски пол. Когато обаче интоксикацията е свързана с употреба 
на наркотици делът на жените е по-висок с 9 процентни пункта (29,4%), като при 
комбинираната употреба на наркотици и алкохол дори е по-висок – 43,8%. 

През последните 6 години случаите на остри интоксикации, свързани с употреба 
на наркотици са намалели с 29%, като в най-ниската възрастова група (до 15 г. вкл.) 
няма съществени различия по признака пол. При лицата на 16 и повече години обаче 
се наблюдава подобно различие като в тези случаи съотношението мъже / жени 
достига 4:1. През 2017 г. се отчита най-големият брой жени с остри интоксикации, 
свързани с употреба на наркотици (633) и съответно най-висок относителен дял 
(33,7%) спрямо общия брой интоксикации. (виж Таблица 6-6) 
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                                                                                                                              Таблица 6-6 

РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА ОСТРИ ИНТОКСИКАЦИИ,  
СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И ПОЛ 

(2015 – 2020 г.)   

 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общо 2 117 1 857 1 880 1 613 1 515 1 508 

До 15 години 207 184 146 135 123 129 

Мъже 99 97 78 68 60 66 

Жени 108 87 68 67 63 63 

16-18 години 252 224 147 127 151 96 

Мъже 165 152 92 79 99 56 

Жени 87 72 55 48 52 40 

Над 18 години 1 658 1 449 1 587 1 351 1 241 1 283 

Мъже 1 222 1 053 1 077 944 906 906 

Жени 436 396 510 407 335 377 

     Източник: Национален център по обществено здраве и анализи 

 
В Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии на 

ВМА гр. Варна през 2020 г. са отчетени 257 остри интоксикации, свързани с употреба 
на наркотици (266 през 2019 г.) и 537 остри интоксикации, свързани с употреба на 
алкохол (456 през 2019 г.). При 42 пациенти (23 през 2019 г.) се наблюдава 
абстинентен синдром от употреба на наркотици, а при 15 – суицидни опити, 
свързани с употреба на наркотици (25 през 2019 г.). 

 

                                                                                                                              Таблица 6-7 

РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА ОСТРИ ИНТОКСИКАЦИИ,  
СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА  

СРЕД ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ 10-18 ГОДИНИ 
(2015 – 2020 г.)   

 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общо наркотици 21 20 20 22 29 30 

Марихуана  10 13 6 5 4 5 

Амфетамини+Метамфетамини 4 3 0 7 8 9 

Кокаин  0 0 1 0 1 1 

Хероин 0 1 1 1 7 0 

Комбинирана употреба 5 3 12 5 5 11 

Наркотици и алкохол 2 1 0 4 4 4 

       

Алкохол 50 37 72 27 30 45 

     Източник: Военномедицинска академия, гр. Варна 
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През последните години има леко увеличение на случаите на остри интоксикации, 
свързани с употреба на наркотици сред лица на възраст 10-18 години, регистрирани в 
Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии на ВМА, гр. 
Варна. През 2020 г. са хоспитализирани 15 момчета и 15 момичета, като най-малките 
непълнолетни са на 12 г., две момчета и едно момиче, съответно с метамфетамини, 
амфетамини и алкохол и марихуана. Проследени по месеци интоксикациите с 
наркотици при непълнолетните следват една постоянна честота, с лек спад през месец 
май и леко покачване през месец септември. 

Случаите на остри интоксикации, свързани с употреба на алкохол (45) са с 50% 
повече в сравнение с тези, свързани с употреба на наркотици (30). (виж Таблица 6-7) 

Увеличение на случаите на остри интоксикации, свързани с употреба на наркотици 
се наблюдава и сред лица на възраст над 18 години – с повече от 23% през 2020 г. 
спрямо 2015 г. Очаквано в най-голяма степен острите интоксикации са свързани с 
употреба на опиоиди. През 2020 г. острите интоксикации при употреба на повече от 
едно наркотично вещество са близо 2/3 от случаите на остри интоксикации с 
наркотици. 

Не бива да се подценяват и случаите на остри интоксикации с алкохол, които също 
бележат увеличение сред лицата, преминали в Клиника за интензивно лечение на 
остри отравяния и токсикоалергии на ВМА, гр. Варна – през 2020 г. те са 492 (426 през 
2019 г.). През последните години остри интоксикации при комбинирана употреба на 
наркотици и алкохол се наблюдават при между 30 и 56 лица. (виж Таблица 6-8) 

 
                                                                                                                             Таблица 6-8 

РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА ОСТРИ ИНТОКСИКАЦИИ,  
СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА  

СРЕД ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ 19-64 ГОДИНИ 
(2015 – 2020 г.)   

 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общо наркотици 184 132 194 228 237 227 

Марихуана  15 9 9 9 27 7 

Амфетамини+Метамфетамини 12 6 5 9 36 10 

Екстази 6 5 3 10 14 4 

Кокаин  5 5 11 4 5 4 

Опиоиди (опиати) 60 57 47 63 64 22 

LSD 0 0 1 0 1 1 

Комбинирана употреба 30 16 86 77 60 146 

Наркотици и алкохол 56 34 32 56 30 33 

       

Алкохол 336 266 306 398 426 492 

Психоактивни медикаменти 6 0 1 5 2 5 

Анаболни стероиди 2 0 0 0 1 1 

     Източник: Военномедицинска академия, гр. Варна 

 
По данни на Военномедицинска академия, гр. София, в Клиника „Спешна 

токсикология“ към лечебното заведение през 2020 г. са отчетени отравяния с 
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наркотични и халюциногенни средства (по Т-40 от МКБ-10), а също и с 
антиепилептични, седативни, сънотворни и антипаркинсови средства (по Т-42 от МКБ 
10).35 

През 2020 г. най-много пациенти са преминали през спешната токсикология във 
връзка с отравяния с бензодиазепини (38), а също и поради употреба на метадон и 
други неуточнени наркотици (по 12). В по-малка степен спешно хоспитализиране е 
предизвикала употребата на хероин, други синтетични наркотици, канабис и кокаин. 
(виж Таблица 6-9) 

През последните години отравянията във връзка с употреба на бензодиазепини 
имат най-висок дял сред пациентите преминали през Клиника „Спешна токсикология“ 
при ВМА, гр. София. По-висок е делът и по отношение на тези, преминали във връзка с 
отравяния с метадон и хероин, както и други неуточнени наркотици. 

 
                                                                                                                             Таблица 6-9 

БРОЙ СЛУЧАИ НА ПАЦИЕНТИ,  
ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ КЛИНИКА „СПЕШНА ТОКСИКОЛОГИЯ“ НА ВМА  

ВЪВ ВРЪЗКА С ОТРАВЯНИЯ ПО Т-40 И Т-42 ОТ МКБ-10  
 (2016 – 2020  г.) 

Видове вещества МКБ-10 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Хероин Т 40.1 16 16 8 11 9 

Други опиоиди Т 40.2 5 6 2 1 1 

Метадон Т 40.3 17 22 14 11 12 

Синтетични наркотици Т 40.4 3 20 1 - 6 

Кокаин Т 40.5 4 3 7 5 4 

Други неуточнени наркотици Т 40.6 6 5 12 10 12 

Канабис Т 40.7 9 6 2 2 2 

Неуточнени психодислептици Т 40.9 - - - - 1 

Иминостилбени Т 42.1 - - - - 2 

Бензодиазепини Т 42.4 26 23 23 19 38 

Др. антиепилептични, седативни Т 42.6 - - - - 3 

Др. антиепилептични, седативни 
(неуточнени) 

Т 42.7 - - - - 6 

  Източник: Военномедицинска академия, гр. София 

 

През 2020 г. в Клиника по токсикология на УМБАЛСМ „Пирогов”, гр. София, 
спешна медицинска помощ с остро отравяне с психоактивни вещества са потърсили 
119 пациенти (140 през 2019 г., 161 през 2018 г.). Хоспитализирани в стационара на 
клиниката са 52 (65 през 2019 г.).  

Един пациент – мъж на 44 г. е починал с  остро отравяне с метадон. 

Всички пациенти, които постъпват в приемен кабинет след употреба на наркотично 
вещество са с проява на различни спешни симптоми (реакции) в зависимост от вида 
му. 

                                                           
35

 През 2019 г. е извършен цялостен ремонт на клиниката, поради което за период от 6 месеца е 
преустановен приема на пациенти с остра интоксикация. 
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След преодоляване на клиничните прояви, пациентите се дехоспитализират, така 
че обикновено не се стига до разгръщане на синдром на отнемане. 

Поради невъзможност Химикотоксикологична лаборатория на УМБАЛСМ „Н. И. 
Пирогов” да извършва количествени анализи, а само качествени, през 2020 г. не може 
да се установи колко от случаите са със свръхдоза. 

35 (или 29,4%) от преминалите през приемен токсикологичен кабинет пациенти с 
остро отравяне с психоактивни вещества през 2020 г. в Клиника по токсикология на 
УМБАЛСМ „Пирогов”, гр. София, са на възраст под 19 години (23 или 16,4% през 2019 
г., 32 или 19,9% през 2018 г.). 

Най-често преминалите пациенти са на възраст от 19 до 25 години – 40, тези от 26 
до 35 годишна възраст са 35, а над 35 години са 10 лица.  

 

Таблица 6-10 

БРОЙ НА НЕФАТАЛНИТЕ СПЕШНИ СЛУЧАИ ПО ВИД ВЕЩЕСТВО  

(2015 – 2020 г.) 

Вид вещество 2015 г. 2016 г. 2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г. 

Хероин 30 30 22 17 10 5 

Метадон 24 9 11 9 11 11 

Морфин - 1 - - - - 

Кокаин 22 40 28 25 33 20 

Амфетамин 38 63 63 54 45 39 

Екстази 3 4 3 2 - - 

Метамфетамин - 3 2 2 2 4 

LSD - 4 2 3 1 1 

Марихуана 62 73 67 49 38 39 

Общо 179 227 198 161 140 119 

Източник: Клиника по токсикология на УМБАЛСМ „Пирогов”, София 

 

През последните 3 години, най-много пациенти са преминали през приемен 
токсикологичен кабинет на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД – София, Клиника по 
токсикология заради случаи свързани с употребата на амфетамини. През последните 6 
години остава значителен и дела на пациентите, потърсили спешна медицинска помощ 
във връзка с употреба на марихуана. Наблюдава се и тенденция за намаляване на 
дела на потърсилите помощ при остро отравяне с хероин (виж Таблица 6-10).36 

През 2020 г. най-много пациенти са хоспитализирани във връзка с употреба на 
амфетамини (19) и марихуана (15), като в най-голям степен преминалите през приемен 
токсикологичен кабинет заради употреба на опиоиди, впоследствие са и 
хоспитализирани (в 82% от случаите при употреба на метадон и в 60% – при употреба 
на хероин).  

 
 

Психиатрична и соматична коморбидност 
 

По данни на Национален център по обществено здраве и анализи, общият брой 
случаи на хоспитализиране в стационарите на лечебните заведения във връзка с 

                                                           
36

 Източник: Клиника по токсикология на УМБАЛСМ „Пирогов” София 
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психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни 
вещества (описани в МКБ-10 в рубрики от F-11 до F-19) през 2020 г. е 1 063 (1 106 през 
2019 г.), като от тях 223 са случаите, свързани с употреба на опиоиди (237 през 2019 
г.). 

В Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии на 
ВМА гр. Варна през 2020 г. са отчетени 171 лица със синдром на зависимост към 
наркотични вещества (160 през 2019 г.) и 205 със синдром на зависимост към алкохол 
(98 през 2019 г.). При 4 лица е диагностицирана шизофрения (2 през 2019 г.), при 28 – 
рецидивиращо депресивно разстройство (23 през 2019 г.), а при 42 – личностово 
разстройство (25 през 2019 г.). Проявите на соматична коморбидност са свързани най-
вече с обърканост, дезориентираност, психомоторна възбуда, сопор и кома, агресия, 
страхови преживявания, деперсонализация, гърч. При голяма част от пациентите се 
наблюдават и сърдечно-съдови смущения, най-вече тахикардия и в по-малка степен 
камерни и надкамерни екстрасистоли, исхемични промени в миокарда, блокове в 
проводната система. 

От всички 140 пациенти, лекувани през 2019 г. в Клиника по Токсикология на 
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД - София, коморбидност е установена при 16 (през 
2018 г. са 7 при лекувани 161 пациенти). През 2020 г. не е получена информация за 
броя на пациентите с установена коморбидност. 

По данни от Националната мониторингова система за търсене на лечение във 
връзка с употреба на наркотици в България, пациентите със съпътстващи 
психиатрични заболявания през 2020 г. са 89 (135 през 2019 г.). Най-често срещаните 
заболявания се отнасят до остри интоксикации след употреба на опиоиди или 
комбинирана употреба на наркотици, биполярни афективни разстройства, обсесивно-
компулсивни разстройства, други тревожни разстройства шизофрения. 89 са и 
отчетените пациенти със съпътстващи соматични заболявания (161 през 2019 г.), най-
често свързани с вирусни хепатити и болест, предизвикана от ХИВ. 

Съгласно отчетите на програмите за лечение с агонисти и агонисти-
антагонисти на лица зависими към опиоиди броят на пациентите с двойна диагноза 
през 2020 г. е 1560 (1503 през 2019 г.) или 51% от общия брой пациенти. От тях 844 са 
със соматични заболявания (823 през 2019 г.), 716 са с други психични разстройства 
(680 през 2019 г.), като най-честите съпътстващи разстройства са тревожни 
разстройства, депресия и шизофрения. 

През последните години се наблюдава тенденция за нарастване на броя на 
лицата в програмите за психосоциална реахабилитация, при които е установено 
коморбидно заболяване. Данните от отчетите на тези програми показват, че през 2020 
г. лица с диагностицирано коморбидно заболяване са 162 (23,5%), при 181 (21,5%) 
през 2019 г., като 34 са със соматична коморбидност и 128 с психиатрична 
коморбидност (през 2019 г. съответно 42 и 139). През 2018 г. беше отчетено почти 
двойно увеличение на броя на лицата с коморбидно състояние спрямо 2017 г. – от 92 
на 176. 

 

 

Смъртни случаи във връзка с употреба на наркотици и смъртност сред 
употребяващите наркотици 

 

Смъртни случаи по причини, свързани с употреба на наркотици37 
 

Общият брой на умрелите от причини, свързани с употребата на наркотични 
вещества през 2020 г. е 24 или 0,35 на 100 000 души от населението.  

                                                           
37

 Източник: Национален статистически институт. 
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При анализ на данните за периода от 2010 до 2020 г. се наблюдава значителна  
разликата в умиранията по пол. През годините броят на мъжете, починали поради 
употреба на наркотици, значително надвишава броя на жените, умрели от същите 
причини. През 2020 г. починалите мъже вследствие на употреба на наркотици са 21 
или 87,5% от всички умирания от тези причини. Коефициентите на смъртност по пол 
са съответно 0,63 на 100 000 мъже и 0,08 на 100 000 жени. (виж Таблица 6-11) 

 

                                                                                                                        Таблица 6-11 

УМРЕЛИ ПО ПРИЧИНИ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ 
(2014 – 2020 г.) 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общо (брой) 15 17 22 18 24 11 24 

Мъже (брой) 14 15 18 15 18 11 21 

Жени (брой) 1 2 4 3 6 0 3 

Разпределение по  
възрастови групи 

       

< 20 години 0 0 0 1 0 0 1 

20-24 години 0 0 0 0 0 0 2 

25-29 години 2 2 0 2 4 4 3 

30-34 години 3 1 3 2 6 7 2 

35-39 години 7 6 8 9 8 0 12 

40-44 години 2 6 7 3 3 0 4 

45-49 години 1 1 1 1 0 0 0 

50-54 години 0 0 0 0 0 0 0 

55-59 години 0 0 0 0 0 0 0 

60-64 години 0 1 2 0 0 0 0 

>= 65 години 0 0 1 0 3 0 0 

Средна възраст  
(общо) 

27,7 34,7 38,3 34,9 39,3 30,4 34,7 

Средна възраст  
(мъже) 

33,7 32,3 35,0 36,2 39,7 30,4 33,9 

Средна възраст  
(жени) 

25,0 53,0 53,0 28,7 38,3 - 30,7 

     Източник: Национален статистически институт 

 

 

Най-голям е броят на умиранията, свързани с употребата на наркотици във 
възрастовата група 35-39 години – 12 души. Преобладаващата част  от всички 
починали (83%) са в младите възрасти до 39 години.  

В сравнение с предходната година средната възраст на умрелите от причини, 
свързани с употребата на наркотици се увеличава и през 2020 г. е 33,9 години.   
Анализирайки данните обаче трябва да се има предвид малкия брой случаи. 
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Медианната възраст38  на починалите през 2020 г. е 36 години, т.е. половината от 
починалите лица от причини, свързани с употребата на наркотици, са на възраст до 36 
години.  

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 2020 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 годината на тези причини се дължат  58,3% 
от умиранията вследствие на употребата на наркотици. Шест смъртни случаи са 
следствие от „отравяне и въздействие на наркотици и психодислептици 
[халюциногени], некласифицирани другаде, с неопределени намерения“ (Y12)39. Три 
случая са в следствие на „случайно отравяне и въздействие на антиконвулсивни, 
седативни, сънотворни, антипаркинсонови и психотропни средства, некласифицирани 
другаде“ (Х41). Един смъртен случай е следствие от „психични и поведенчески 
разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди“ (F11). 

През 2020 г. няма нито един случай на умирания от причини, свързани с 
„умишлено самоотравяне и въздействие на антиконвулсивни, седативни, сънотворни, 
антипаркинсонови и психотропни средства, некласифицирани другаде“ (Х61), 
„умишлено самоотравяне и въздействие на наркотици и психодислептици 
[халюциногени], некласифицирани другаде“ (Х62) и „отравяне и въздействие на 
антиконвулсивни, седативни, сънотворни, антипаркинсонови и психотропни средства, 
некласифицирани другаде, с неопределени намерения“ (Y11).  

В зависимост от мястото на смъртта умиранията по причини, свързани с 
употребата на наркотици, през 2020 г. се разпределят както следва: 

• у дома – 54,2%. 
• в лечебно заведение – 16,7% 
• другаде – 29,2%. 

 
През 2020 г. в Съдебно-токсикологичната лаборатория на Военномедицинска 

академия сред 215 проби са отчетени 20 случая на умирания по причини, свързани с 
наркотици (19 мъже и 1 жена). Средната възраст на починалите мъже е 33 години, а 
починалата жена е била на 49 години. Едно от починалите лица е било на възраст под 
15 години, а най-много починали лица (7) се отчитат във възрастовата група 30-34 
години. 6 лица са починали във връзка с употреба на метадон, 5 лица – на кокаин, 4 
лица – на амфетаминов тип стимуланти, а 3 – на опиоиди. 

 

 

Смъртни случаи сред пациенти на лечение във връзка с употреба на наркотици 

 

Съгласно информацията от годишните отчети на програмите за лечение с опиеви 
агонисти и агонисти-антогонисти на лица зависими към опиоиди през 2020 г. са 
отчетени 44 смъртни случаи на пациенти в 17 от тези програми, което е с 4 случая по-
малко в сравнение с 2019 г., когато се наблюдаваше най-високият брой смъртни 
случаи за последните години (виж Таблица 6-12). За 37 от тях фаталният край е 
настъпил по здравословни причини, а останалите 7 са от друг характер.  

 

 

                                                           
38

 Медиана (медианната стойност) е онова значение на признака, което се намира в средата на 

ранжирания ред от значения. 
39

 В комбинация с Т-кодовете в съответствие с дефиницията, селекция В. 
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                                                                                                                 Таблица 6-12 

ПОЧИНАЛИ СРЕД ПАЦИЕНТИТЕ  
НА СУБСТИТУИРАЩИТЕ ПОДДЪРЖАЩИ ПРОГРАМИ В БЪЛГАРИЯ 

(2013 – 2020 г.) 

Година 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Брой 
починали 

31 36 27 30 31 29 48 44 

 Източник: Национален център по обществено здраве и анализи 

 

При пациентите на лечение се наблюдават множество съпътстващи заболявания, 
последица от хронифициращия характер на зависимостта към наркотични вещества. 
Опиатно зависимите са застаряваща група, с напредване на годините съпътстващите и 
хронични заболявания се задълбочават и това повишава вероятността да завършат с 
летален изход. 

 

Кохортно проучване на смъртността сред употребяващи наркотични вещества 

 

През 2020 г. се проведе кохортно проучване на смъртността сред лица 
употребяващи наркотични вещества. Изследваната кохорта включва лица, 
регистрирани за търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици в периода 
2005 – 2009 г. и живи към 31.12.2009 г. Жизненият статус на лицата е проследен в 
период от 10 години след регистрационния период – от 01.01.2010 г. до 31.12.2019 г.  

В рамките на регистрационния период са регистрирани 2460 лица, потърсили 
лечение във връзка с употреба на наркотици. Сред регистрираните лица преобладават 
мъжете – 2017 лица (82%), а броят на жените е 443 (18%). Разпределението на лицата 
в кохортата по възрастови групи в началото на периода на проследяване (01.01.2010 
г.) е представено в Таблица 6-13. 

 

                                                                                                                 Таблица 6-13 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИЦАТА В КОХОРТАТА ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ В 
НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА НА ПРОСЛЕДЯВАНЕ (01.01.2010 г.) 

Възрастова група Брой лица 
Дял в кохортата 

(%) 

15-19 36 1,5 

20-24 503 20,4 

25-29 1154 46,9 

30-34 553 22,5 

35-39 131 5,3 

40-44 40 1,6 

45-49 23 0,9 

>=50 20 0,8 

Общо     2460 100,0 

     Източник: Кохортно проучване на смъртността сред употребяващи наркотици, НФЦ 
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Най-голяма част от включените в кохортата лица са на възраст между 20 и 34 
години. Те съставляват почти 90% от цялата кохорта.  

Общият брой на смъртните случаи сред регистрираните лица в рамките на 
проследения период 2010 – 2019 г. е 255, от които 228 на мъже. Смъртните случаи в 
периода на проследяване съставляват 10,4% от регистрираните в кохортата лица. 
Средната възраст на починалите е 34,7 години, като при жените средната възраст при 
настъпване на смъртта е 32,4 години, докато при мъжете е малко по-висока – 34,9 
години.  

Причините за настъпване на смърт при проследяваните лица са разнообразни, като 
равнището на смъртност вследствие на причини, директно свързани с употреба на 
наркотици е доста ниско. Смъртните случаи от свръхдоза през целия период на 
проследяване са 26, което е 1,05% от проследяваните лица.  

Починалите лица от СПИН в 10-годишния период на проследяване са 11, което 
представлява 0,4% от цялата кохорта. Останалите смъртни случаи са вследствие на 
различни други медицински причини, които са косвено свързани с употребата на 
наркотични вещества, но не са пряката причина за настъпване на смърт.  

 
                                                                                                                 Фигура 6-1 

СМЪРТНОСТ ПО ГОДИНИ В РАМКИТЕ НА ПРОСЛЕДЯВАНИЯ ПЕРИОД  
(2010 – 2019 г.)  

     

     Източник: Кохортно проучване на смъртността сред употребяващи наркотици, НФЦ 

 

Най-често срещани причини за смърт сред кохортата са сърдечна недостатъчност 
(14,12% от всички смъртни случая), фиброза и цироза на черен дроб (8,63%), остър 
инфаркт на миокарда (4,3%) и други недобре определени и неуточнени причини 
(14,9%). 

Най-висока смъртност в рамките на проследявания период се наблюдава през 2018 
г. – 13,4% от всички смъртни случаи за периода (виж фиг.6-1.). Най-малък е делът на 
починалите през 2012 г.  

Сред смъртните случаи в периода 2010 – 2019 г. само 5 лица са починали 
вследствие на самоубийство.  
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7. Отговори на здравните последици от употребата на 
наркотици 

 
 

 

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

 Политика по отношение на намаляване на вредите от употребата на наркотици. 

 Предоставяни услуги за намаляване на вредите от употребата на наркотици. 

 Достъпност на услугите за намаляване на вредите от употребата на наркотици. 

 Количествени показатели на услугите за намаляване на вредите от употребата 
на наркотици. 

 Териториално разпределение на услугите за намаляване на вредите от 
употребата на наркотици. 

 Психологични консултации, психотерапия и интеграция на лекуваните във 
връзка употреба на наркотични вещества. 

 
 

Политика по отношение на намаляване на вредите от употребата на 
наркотици 

 
Дейността на програмите за намаляване на вредите от употребата на наркотици 

се регламентира от Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, Глава 
Седем „Превенция на употреба, лечение и психосоциална рехабилитация на лица, 
зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества”, както и от Наредба  №7 за 
условията  и реда за осъществяване на програми за намаляване на вредите от 
употребата на наркотични вещества от 7.09.2011 г. 

Съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредба №7/2011 г., програмите за намаляване на 
вредите 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:  

- обмен на игли, спринцовки и други принадлежности при инжекционно 
употребяващи наркотични вещества;  

- консултиране и изследване за ХИВ, хепатит B и С, сексуално предавани 
инфекции и туберкулоза;  

- раздаване на презервативи;  
- насочване към лечение на кръвнопреносими инфекциозни заболявания, 

причинени вследствие употребата на наркотични вещества и сексуално 
предавани инфекции; водене на случаи; 

- насочване към лечение на зависимостта към наркотични вещества;  
 Предоставяне на информация и обучение по превенция на смъртността, 

свързана с употребата. 

Съгласно новата Национална стратегия за борба с наркотиците (2020 – 2024 г.) 
една от стратегическите задачи (1.6.) е: „Подобряване на достъпа до дейности и 
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програми за намаляване на вредите, свързани с употребата на наркотици“. Дейностите 
по тази задача продължават дейностите от предишната стратегия 2014 – 2018 г. за 
обмяна на игли и спринцовки, тестване и предотвратяване на предозиране чрез 
обучение на рискови групи.  

Разработени са и 2 подзадачи: 
1. Подобряване и разширяване на спектъра, предлагането, обхвата и 

достъпността до всеобхватни и интегрирани свързани услуги на лица от рискови 
групи чрез: 

 Развитие на дейности по  доброволно консултиране и изследване за ХИВ. 
 Откриване и поддръжка на програми за намаляване на вредите сред 

употребяващи наркотици с високо рисково поведение. 
 Развитие на услуги и нископрагови служби за подкрепа на групи в особено 

тежко социално и/или здравословно състояние. 
2. Развитие на програми и услуги за намаляване на свързаните с употребата на 

наркотици инциденти и смърт чрез: 
 Развитие на програми за предоставяне на информация и обучение на 

доброволци, употребяващи наркотици и техните близки за практики, 
намаляващи риска от свръхдозиране и смърт. оказване на първа помощ при 
спешни състояния. 

 Създаване на програми за оказване на спешна помощ при спешни състояния, 
свързани с предозиране на опиати в общността. 

Дейностите по намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества 
нямат постоянен характер след приключване на Програма „Превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН“ на Министерство на здравеопазване и приключване на програма 
„Подобряване устойчивостта на Национална програма по туберкулоза“, финансирана 
от Глобалния фонд за борба срещу СПИН. 

Инжекционно употребяващите наркотици продължават да се нуждаят и да търсят 
услугите на програмите за намаляване на вредите, но малкото останали екипи на 
организациите, работещи в тази област  през последните няколко години извършват 
този тип дейности почти доброволно в рамките на други проекти. По този начин не 
могат да се осигурят адекватни и ефективни усуги на клиентите – няма регулярно 
посещение на терените, а предоставянето на нови  консумативи – игли, спринцовки, 
капачки, презервативи е сведено до минимум. Ако тази ситуация се запази, това ще 
доведе до пълното изолиране и маргинализиране на групата на инжекционно 
употребяващите наркотични вещества, ще се загуби контактът с тази група, което ще 
доведе до невъзможност за предоставяне на услуги и тестуване, целевата група 
(приблизитено 10 000 души) ще остане непокрита. 

През юли 2019 г. бяха възобновени дейностите по „Национална програма за 
превенция и контрол на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции в Република 
България за периода 2017 – 2020 г.“ чрез спечелването на обществена поръчка към 
Министерство на здравеопазването. Според организациите спечелили обществената 
поръчка за изпълнение на дейности по програмата, условията, които предлага тя 
затрудняват и ограничават работата им с инжекционно употребяващите наркотици. 
Финансирането е недостатъчно, за качествено предоставяне на дадените услугите и е 
за период от една година. По този начин без да има гаранции, че работата на 
организациите ще продължи и след изтичането на обществената поръчка, не могат да 
се поставят високи цели, нито да се залагат дейности в дългосрочен план. Това 
демотивира екипите на програмите и занижава качеството на предлаганите услуги. 
Организациите, работещи до момента с групата на инжекционно употребяващите 
наркотици са затруднени при функционирането си, поради което са принудени да се 
пренасочат към друг вид дейности и целеви групи, въпреки дългогодишният си опит в 
тази сфера 
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От 1 юли 2020 г. Фондация „Инициатива за здраве“, гр. София, прекрати своята 
дейност след 22 годишно съществуване. Финансирането на дейностите по 
„Национална програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и сексуално предавани 
инфекции в Република България за периода 2017 – 2020 г.“ приключи и за останалите 
три организации (в Бургас, Пловдив и Варна). 

Последиците от закриване на дейността на част от програмите са: ограничаване 
на териториалния обхват, стесняване на вида на услугите и значително намаляване на 
броя на достигнатите клиенти. 

 

 
 

Предоставяни услуги за намаляване на вредите от употребата на 
наркотици40 
 

Основните  организации, които са ангажирани в сферата на намаляване на 
вредите от употреба на наркотици са: регионални здравни инспекции (тестуване на 
кръвни проби, съвместни кампании, участия в професионални тренинги и дискусии, 
обмяна на информация, съдействие за осъществяване на скринигови изследвания), 
лечебни заведения (насочване на клиенти за лечение), Български червен кръст, 
Министерство на здравеопазването, Национален център по обществено здраве и 
анализи, общини, областни дирекции на Министерство на вътрешните работи, 
пробационни служби, места за лишаване от свобода (сътрудничество при водене на 
групова работа сред инжекционно употребяващи наркотици лишени от свобода), 
университети, училищни структури, неправителствени организации на регионално и 
национално ниво, програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, 
зависими към опиоиди (препращане на клиенти при нужда от поддържащо лечение с 
метадон хидрохлорид и достъп до клиентите за изследване за ХИВ и др.). 
 
 
Независим аутрич (без контакт с институции) 

 
Независимият аутрич обхваща по-голямата част от работата на програмите за 

намаляване на вредите. Екипите работят на терени в градовете: Варна, Пловдив, 
Бургас 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, лечение на зависимости и сексуално предавани 
инфекции).  

 Изследване за кръвопреносими инфекции. 
 Консултиране за безопасно инжектиране и намаляване на рисковете от 

сексуално предавани инфекции. 
 Събиране на употребявани игли и спринцовки и предаването им за безопасно 

унищожение. 

След спиране на финансирането по Национална програма за превенция и контрол 
на ХИВ и СПИ тези дейности са силно ограничени. 

 
 

                                                           
40

 Източник: Национален център по обществено здраве и анализи, отдел „Зависимости“, дирекция 
„Психично здраве и превенция на зависимостите“. 
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Домашен аутрич 
 

Домашен аутрич се реализира на територията на по-малките населени места, при 
които е важно запазване на анонимността на инжекционно употребяващите. Клиентите 
обикновено се събират в частни домове за упражняване на инжекционни практики. 

Такъв вид дейност обаче не е реализирана през 2020 г. 
 

 

Аутрич в институции 
 
През 2020 г. в два града се е осъществявал аутрич в институции: Варна 

(Сдружение „Съучастие” ) и Бургас (Сдружение „Доза обич“).   

Целевата група на Сдружение „Съучастие” са резидентите, които се намират на 
лечение в програмата за психосоциална рехабилитация на Сдружение „Отвори очи“. 
Услугите, които са им предоставени са: ваксиниране срещу Хепатит В и изследване за 
ХИВ, Хепатит С, сифилис. 

Сдружение „Доза обич“ също  осъществява този вид аутрич в двете програми за 
лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, намиращи 
се на територията на гр. Бургас. През 2020 г. тези програми в града са посещавани 
регулярно по график. Целта на посещенията е мониторинг и изследване на клиентите 
на програмите за ХИВ и сексуално предавани инфекции. На място се промотира 
тестуване за ХИВ/СПИН, хепатити, сифилис. Разпространяват се здравно-
образователни материали и се насочват клиенти към Дневен център. 
 

 

Референтен аутрич (аутрич в общността) 
 

През 2020 г. референтен аутрич се е извършвал само в град Бургас (Сдружение 
„Доза обич“). 

Целевата група е включвала лица инжекционно употребяващи наркотици. 
Дейностите, които са изпълнявани са: предоставяне на консумативи за безопасно 
инжектиране, раздаване на презервативи на клиенти, т. нар. ключови сътрудници, 
които ги разпространяват сред инжекционно употребяващи, до които екипът не 
достига. 

 

Достъпност на услугите за намаляване на вредите от употребата на 
наркотици41 

 
През 2020 г. продължава да се отчита недостатъчна достъпност на услугите на 

територията на страната. Обхватът на дейностите по отношение на различните услуги 
е следният: 

 Раздаване на чисти игли, спринцовки и принадлежности за инжектиране. 
Тази услуга се предлага от четири организации. Консумативите се раздават на 
инжекционно употребяващи наркотици (хероин, метадон, амфетамини, 
метамфетамини), на техни близки и партньори, както и на общности в риск. 

 Раздаване на презервативи. Предлага се и от петте организации, 
предоставили отчети през 2020 г. Консумативите се раздават на инжекционно 
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 Източник: Национален център по обществено здраве и анализи, отдел „Зависимости“, дирекция 
„Психично здраве и превенция на зависимостите“. 
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употребяващи наркотици (хероин, метадон, амфетамини, метамфетамини), на 
техни близки и партньори, както и на общности в риск. 

 Раздаване на лубриканти. Предлага се от две организации (Сдружение „Доза 
обич“; Фондация „Център за хуманни политики“ (Розовата къща). Консумативите 
се раздават на инжекционно употребяващи наркотици (хероин, метадон, 
амфетамини, метаметамини) и проституиращи, на  техни близки и партньори, 
както и на общности в риск. 

 Раздаване на белина. Тази услуга не е била предоставена от нито една 
организация през 2020 г. 

 Раздаване на здравно-образователни материали. Предлага се и от петте 
организации на инжекционно употребяващи наркотици (хероин, метадон, 
амфетамини, метамфетамини), техни роднини и партньори и на общности в 
риск (деца от социално слаби семейства и деца от различни малцинствени 
етноси). Основното съдържание на материалите е: безопасно сексуално 
поведение; информация, свързана с инжектирането, кръвнопреносимите 
инфекции и видовете вещества; както и информация за полиупотреба, 
намаляване на вредите и риск от свръхдоза. 

 Консултации за семейно планиране и бременност при партньорски двойки 
и жени от целевата група. Две от организациите (Сдружение „Съучастие” и 
Фондация за регионално развитие „Рома Пловдив“) са предоставили тази 
услуга през 2020 г. Целева група са: близки и партньори на инжекционно 
употребяващите, както и общности в риск от инжекционна употреба. 

 Консултации и информация за намаляване на рисковото поведение: 
предоставят се и от петте организации на клиенти, употребяващи инжекционно 
наркотици, техни роднини и партньори, както и на общности в риск. 
Консултациите са предимно по отношение на безопасни инжекционни практики 
и намаляване на риска от кръвнопреносими инфекции, полиупотреба, риск от 
свръхдоза. 

 Консултации и информация за видовете социални услуги и услуги за 
подкрепа, които клиентите могат да получат. Предоставят се и от петте 
организации. Целевата група са лица, които употребяват инжекционно 
наркотици, техните близки и партньори, както и общности, които са в риск от 
инжекционна употреба. 

 Консултации и информация за законодателството, свързано с 
разпространението и употребата на наркотици. През 2020 г. тази услуга е 
предоставяна от три организации (Сдружение „Доза обич“; Фондация „Център за 
хуманни политики“ (Розовата къща) и Фондация за регионално развитие „Рома 
Пловдив“), в сравнение с 2019 г. когато тази услуга не се е предоставяла от 
нито една от организациите. 

 Консултации и информация за законодателството и предоставяните 
услуги  в областта на лечението на зависимостите. През 2020 г. тази услуга 
е предоставяна от четири организации (Фондация „Инициатива за здраве“; 
Сдружение „Доза обич“; Фондация „Център за хуманни политики“ (Розовата 
къща) и Фондация за регионално развитие „Рома Пловдив“) в сравнение с 2019 
г. когато тази услуга не се предоставя от нито една от организации. 

 Водене на случай. Предоставя се и от петте организации. Целевата група са 
лица, които употребяват инжекционно наркотици, техните близки и партньори, 
както и общности, които са в риск от инжекционна употреба. 

 Доброволно консултиране и изследване за кръвопреносими и 
сексуалнопреносими инфекции. Предоставят се и от петте организации. 
Целевата група са лица, които употребяват инжекционно наркотици, техните 
близки и партньори, както и общности, които са в риск от инжекционна 
употреба. Единствено Сдружение „Съучастие” през 2020 г. са извършвали 
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ваксиниране за хепатит В и туберкулоза в изпълнение на дейности по 
„Програма за ваксиниране срещу хепатит В, предназначена за пълнолетни лица 
от ромски произход с рисково поведение, свързано с наркотици и/или сексуална 
експлоатация“, която се е финансирала от Община Варна. 

 Информация и консултации за безопасно инжектиране, безопасно 
сексуално поведение и други здравни и социални теми. Предоставят се и от 
петте организации. Целевата група са лица, които употребяват инжекционно 
наркотици, техните близки и партньори, както и общности, които са в риск от 
инжекционна употреба.  

 Консултации и обучение за намаляване на риска от предозиране. 
Предоставят се и от петте организации. Целевата група са лица, които 
употребяват инжекционно наркотици, техните близки и партньори, както и 
общности, които са в риск от инжекционна употреба.  

 Насочване за лечение на кръвопреносими, сексуално преносими 
инфекции и зависимост. Предоставят се и от петте организации. Целевата 
група са лица, които употребяват инжекционно наркотици, техните близки и 
партньори, както и общности, които са в риск от инжекционна употреба. 

 Образование и обучение на употребяващи наркотици за оказване на първа 
помощ при спешни случаи. През 2020 г. както и през 2019 г. тази услуга не се 
предоставя от нито една от организациите. За сравнение през 2018 г. услугата 
се е предоставяла от две организации. 

 Услуги, предоставяни в Мобилен медицински кабинет (ММК). Тази услуга се 
предоставя от четири организации (Сдружение „Доза обич“; Фондация 
„Инициатива за здраве“; Сдружение „Съучастие” и Фондация за регионално 
развитие „Рома Пловдив“). Целевата група са лица, които употребяват 
инжекционно наркотици, техните близки и партньори, както и общности, които са 
в риск от инжекционна употреба. Най-често услугите са свързани с 
предоставяне на доброволно консултиране и изследване за ХИВ, Хепатит С, 
сифилис.  

 Услуги в нископрагов център. През 2020 г. тази услуга е била предоставена 
от две организации (през 2017 и 2018 г. нископрагов център е функционирал 
към още две организации). Фондация „Център за хуманни политики“ (Розовата 
къща) е предоставяла услуги като: консултиране; провеждане на здравни 
обучения; провеждане на обучения за граждански и човешки права; водене на 
случаи за включване в здравната и социална системи; осигуряване на базови 
нужди – храна, дрехи и т.н.; насочване за лечение на зависимости и други 
физиологични заболявания; предоставяне на информация, свързана със 
здравните и социални вреди от употребата на наркотици. Сдружение „Доза 
обич“ е предоставяла услуги като: раздаване на консумативи за инжектиране и 
инхалиране на наркотични вещества, извършване на тестове за ХИВ/СПИН, 
хепатит С, сифилис, провеждане на консултации с психологична, социална и 
здравна насоченост, насочване към структури за лечение, превенция при 
употребата на психоактивни вещества и оказване на първа помощ при 
свръхдоза.  

 Услуги в Консултативно информационен център за предоставяне на 
комплексни услуги на употребяващи психоактивни вещества и техните 
близки. Тази услуга е била предоставена единствено от Сдружение „Доза 
обич“. Целева група са: проблемно и експериментално употребяващи; зависими 
от психоактивни вещества (опиоиди, стимуланти, марихуана, алкохол) и хазарт; 
близки – родители, роднини, партньори и други (учители, училищни психолози). 
Основни дейностите, реализирани в центъра са: работа с клиенти – скрининг и 
оценка на проблема с психоактивни вещества, алкохол, психологически 
консултации по проблема; информация относно естеството на зависимостта, 
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етапите и възможностите на лечение и рехабилитация в страната; мотивиране 
за промяна; консултиране при изграждане на умения за социална адаптация; 
насочване към програми за лечение; проследяване на насочването и клиента. 
Работа с близки на клиентите – информация за зависимостта и възможности за 
лечение. 

Инструменти за оценка на клиентите са използвани в три от организациите 
(Фондация „Инициатива за здраве“, Фондация „Център за хуманни политики“ (Розовата 
къща) и Сдружение „Съучастие”. 

Фондация „Инициатива за здраве“ са използвали анкета за отговаряне на 
критериите за лечение на хепатит С, като целевата им група са лица, които 
употребяват инжекционно наркотици, чийто основни проблемни вещества са били 
метадон, амфетамини и хероин. 

Фондация „Център за хуманни политики“ (Розовата къща) са използвали 
формуляр за оценка на нуждите на клиентите, като целева група са били лица, които 
употребяват метадон, ривотрил, амфетамини, „билка“, бензодиазепини и нови 
психоактивни вещества. 

Сдружение „Съучастие” са използвали полуструктурирано интервю, с целева група 
лица, които употребяват инжекционно наркотици, техните близки и партньори, както и 
общности, които са в риск от инжекционна употреба.  
 
 

Количествени показатели на услугите за намаляване на вредите от 
употребата на наркотици42 
 

По данни от отчетите на организациите, които осъществяват дейност в областта 
на намаляване на вредите от употреба на наркотици общият брой на осъществените 
директни контакти с клиенти през 2020 г. е 15 953 (при 13 123 през 2019 г., 4778 през 
2018 г., 6749 през 2017 г. и 18 631 през 2016 г.). 

Някои други показатели:  
 контакти с клиенти на терен – 3482 (3184 през 2019 г., 4068 през 2018 г.); 
 клиенти достигнати на терен – 705 (440 през 2019 г., 363 през 2018 г.);  
 контакти с клиенти в нископрагов център – 296 (296 през 2019 г., 586 през 2018 

г.); 
 клиенти преминали през нископрагов център – 231 (231 през 2019 г., 484 през 

2018 г.);  
 осъществени контакти по метод ‚естествен контакт“ – 11 796 (4003 през 2019 г., 

30 през 2018 г.); 
 осъществени контакти по метода на „студен контакт“ – 241 (231 през 2019 г., 120 

през 2018 г.); 
 няма осъществени контакти по метода „снежна топка“, както и референтни 

контакти;  
 клиенти достигнати чрез ключови сътрудници – 404 (139 през 2019 г., 32 през 

2018 г.); 
 клиенти преминали през медицински мобилен кабинет – 658 (247 през 2019 г., 

66 през 2018 г.);  
 брой контакти осъществени в други институции – 112 (112 през 2019 г., 1542 

през 2018 г.);  
 брой клиенти достигнати в други институции – 102 (102 през 2019 г., 157 през 

2018 г.). 

Индивидуалните клиенти, с които са работили организациите през 2020 г. са 2209  
и те се разпределят по следния начин:  
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104 
 

 жени – 331 (287 през 2019 г.); 

 мъже – 1878 (1401 през 2019 г.); 

 нови клиенти – 194 (1089 през 2019 г., 105 през 2018 г.)  

 МСМ (мъже, правещи секс с мъже) – 67 (55 през 2019 г., 3 през 2018 г.); 

 проституиращи – 104 (32 през 2019 г., 5 през 2018 г.). 

По отношение на разпространение на консумативите данните са следните: 

 раздадени комплекти игли и спринцовки – 56 457 (48 445 през 2019 г.);  

 раздадени презервативи – 36 161 (34 381 през 2019 г.); 

 раздадени информационни материали – 8234 (8563 през 2019 г.); 

Във връзка с консултиране и тестване на инфекциозни заболявания сред 
клиентите отчетите на организациите показват следното: 
      Консултиране и тестване за ХИВ: 

- брой клиенти консултирани и тествани за ХИВ – 1335 лица; 
- брой клиенти узнали и получили след-тестово консултиране – 1321 лица;  
- брой положителни резултати за ХИВ – 10 (20 през 2019 г.).  
Консултиране и тестване за хепатит B: 
- брой клиенти консултирани и тествани за хепатит В – няма; 
- брой клиенти узнали и получили след-тестово консултиране – няма;  
- брой положителни резултати за хепатит В – няма.  
Консултиране и тестване за хепатит С: 
- брой клиенти консултирани и тествани за  хепатит С – 815 лица; 
- брой клиенти узнали и получили след-тестово консултиране – 802 лица; 
- брой положителни резултати за хепатит С – 334 (294 през 2019 г.). 
Консултиране и тестване за сифилис: 
- брой клиенти консултирани и тествани – 469 лица; 
- брой клиенти узнали и получили след-тестово консултиране – 469 лица; 
- брой положителни резултати за сифилис – 24 (5 през 2019 г.). 

По отношение на насочването на клиенти на организациите за намаляване на 
вредите от употребата на наркотици: 

- общ брой насочени клиенти – 253 лица; 
- брой насочени клиенти за изследване – 98 лица; 
- брой насочени клиенти за лечение на ХИВ – 16 лица (20 през 2019 г.);  
- брой насочени клиенти за лечение на инфекции по полово предаван път – 25 

лица;  
- брой насочени клиенти за лечение на зависимост – 77 лица.   

 
 
 
Териториално разпределение на услугите за намаляване на вредите от 
употребата на наркотици43 

 

Варна 
 
Екипът на Сдружение „Съучастие” през 2020 г. е работил с 321 лица, които 

употребяват инжекционно наркотици. Новите клиенти с инжекционна употреба на 
наркотици са 189 лица. При направени 206 изследвания е констатиран един 
положителен резултат за ХИВ. 

Сдружението e в сътрудничество със Сдружение „Отвори очи“, гр. Варна, във 
връзка с ваксиниране срещу Хепатит В и изследване за ХИВ, Хепатит С, сифилис на 
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пребиваващите в терапевтичния център на сдружение „Отвори очи“. През 2020 г. са 
изследвани 33 лица. 

Според отчета на Сдружението свързаността на инжекционно употребяващите 
наркотици в региона с други рискови модели на поведение е устойчива тенденция. 
Практика е част от тях да предлагат платени сексуални услуги. Проституират както 
жени, така и мъже. Увеличава се комбинираната употреба на хероин с други 
психоактивни вещества.   
 
 
Бургас 
 

През 2020 г. единствено на Сдружение „Доза обич“ от Община Бургас е 
предоставена целева субсидия за издръжка на Консултативно информационен център 
за комплексни услуги на употребяващи психоактивни вещества и техните близки. От 
01.06.2020 г. до 31.12.2020 г. целевите групи, с които работи Центърът са: проблемно и 
експериментално употребяващи наркотици; зависими от психоактивни вещества 
(опиоиди, стимуланти, марихуана алкохол) и хазарт; близки (родители, роднини, 
партньори) и други (учители, училищни психолози).  

Основните дейности, които са реализирани по проекта са свързани с осигуряване 
на адекватен отговор за употребяващите психоактивни вещества, алкохол и техните 
близки, посредством предоставяне на консултиране и повишаване на 
информираността за достъпа до програми и услуги за лечение. Работа с близки на 
клиентите – информация за зависимостта и възможности за лечение.  

Дейностите в центъра са ориентирани към работа с клиенти – скрининг  и оценка 
на проблема с психоактивни вещества, алкохол, консултации по проблема; 
информация относно естеството на зависимостта, етапите и възможностите на 
лечение и рехабилитация в страната; мотивиране за промяна; консултиране при 
изграждане на умения за социална адаптация; насочване към програми за лечение; 
проследяване на насочването и клиента. 

Сдружение „Доза обич“ се отличава с две от дейностите си: поддържане 
функционирането на Ниско прагов център за употребяващи наркотични вещества – 
място, където клиентите на определен етап от контакта се чувстват по-защитени, което 
повлиява доверието и надграждането на връзката клиент-професионалист; и 
използване на Мобилен медицински кабинет (ММК). Посредством ММК се осигурява 
по-лесна и удобна достъпност до групата, както и възможност за тестуване и 
консултации директно в общността. 

През 2020 г. Сдружение „Доза обич“ получава допълнително финансиране от 
националния бюджет по проект „Отново на работа“. 

Основни реализирани дейности по проекта са:  
- Проучване сред инжекционно употребяващи психоактивни вещества, 

работодатели и бюро по труда за трудови навици, заетост и нагласи за работа 
сред зависими.  

- Проучване на нагласи за работа, ресурси, навици и потребности на 80 
зависими, участващи в опиоидно субституиращи програми в Бургас.  

- Проучване с интервюта сред 10 работодатели на нагласи за ангажиране на 
зависими, опит в работа със зависими, нужди и предлагани ресурси за работа.  

- Проучване с интервюта сред служители в бюрото по труда по отношение на 
разкриване на възможности за безработни лица, специфични и актуални 
програми за безработни, със специални потребности, бъдещи планове за 
програми с трайно безработни лица.  

- Проучване с интервюта сред служители в опиоидно субституиращите програми 
в Бургас за разширяване на възможностите и насоките в индивидуалните 
планове на лекуваните за търсене и стимулиране на заетостта. 
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- Анализ и обобщение на резултатите. Извеждане на потребности, нагласи и 
възможности за зависими и работодатели. 

Общият брой на установените директни контакти на Сдружение „Доза обич“ в град 
Бургас през 2020 г. е 582, като средната възраст на клиентите е над 30 години. Според 
наблюденията на сдружението през 2020 г. основното вещество, което се употребява 
инжекционно в града е метадон, като честа е комбинацията с ривотрил и негови 
аналози. Сред инжекционно употребяващите наркотици разпространението на ХИВ в 
региона е ниско, като се наблюдава засилен интерес към включване в програми за 
лечение на Хепатит С.   

 

 
Пловдив 

 
Екипът на Фондация за регионално развитие „Рома Пловдив“ през 2020 г. е 

работил с 404 лица, които употребяват инжекционно наркотици. Новите клиенти с 
инжекционна употреба на наркотици са 5 лица. При направени 404 изследвания са 
констатирани 4 положителни резултати за ХИВ. Програмата работи основно в квартал 
„Столипиново“. 

Инжекционно употребяващите наркотици са трудно достъпна група, трудно се 
доверяват към нова среда на общуване. По-голямата част от клиентите говорят и 
разбират българска реч. Социалният им статус е нисък дори за мащабите и етно-
културните разбирания на жителите в квартал „Столипиново“. Отхвърлени са от 
обществото, част от тях са отхвърлени и от близките си. Поведението им на моменти е 
агресивно, няма търпение да се проведе дълъг разговор. Малка част от клиентите са 
напуснали страната и са преустановили ползването на предлаганите услуги. 

 

 

София 
 

През 2020 г. екипите в София са работили с 902 лица, които употребяват 
инжекционно наркотици. При направени 328 изследвания са констатирани 5 
положителни резултати за ХИВ. 

Работата на терен не позволява да се направи оценка на големината на групата 
за целия град. Основната част от клиентите са достигнати на Сточна гара, където има 
целодневен поток от инжекционно употребяващи. Жените са 22,6% от общия брой 
индивидуални клиенти, достигнати от Фондация „Инициатива за здраве“ през 
първата половина на 2020 г. преди да прекрати дейността си. Средната възраст на 
клиентите е 38 години. Ромите съставляват 37% от достигнатите на терен. Прави 
впечатление, че почти няма млади хора, които са започнали с инжектиране, което 
означава, че са необходими друг тип програми и проучвания, които да отчитат 
видовете и начините на употреба на психоактивни вещества сред младите. 

Основното вещество, употребявано инжекционно, е метадон – както получаван по 
редовен път от програмите за лечение, така и купуван на черния пазар. Метадонът се 
комбинира с психоактивни лекарства, като ривотрил, и много често с алкохол. 
Комбинира се също с амфетамини. Хероин се употребява рядко и като цяло липсва на 
черния пазар, поради което не е водещо вещество, но преобладава на някои от 
терените, основно в ромските махали. 

Съгласно отчета на Фондация „Инициатива за здраве“ сред инжекционно 
употребяващите наркотици в София няма общност, която да се характеризира с 
организираност или инициативност. Неформалните групови общности се базират на 
нужди или търгуване и са неустойчиви. Това прави невъзможно организирането на 
инициативи, които да имат за цел защита или подобряване на положението на тези 
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хора. Въпреки това посланията и знанието, както и митовете, се разпространяват 
неформално. Вследствие на дългогодишната превантивна работа като цяло нивата на 
знание за избягване на риска за високи. Най-добре информирана например е групата, 
която екипът е срещал на терен Люлин, докато тази на Сточна гара е много 
разнородна. При избора на поведение водещи са не знанията и културата, а достъпът 
до чисти инструменти за инжектиране. Дори хора, които са добре подготвени и знаещи, 
в условията на липса на достъп до превантивни средства при всички случаи 
практикуват рисково поведение.   

Фондация „Център за хуманни политики“ (Розовата къща) описват като 
източник на финансиране фондонабиране, което подсигурява консултиране; 
провеждане на здравни обучения; провеждане на обучения за човешки и граждански 
права; водене на случаи за включване в здравната и социална системи; осигуряване 
на базови нужди – храна, дрехи и т.н.; насочване за лечение на зависимости и други 
физиологични заболявания; предоставяне на информация свързана със здравните и 
социални вреди от употребата на наркотици. 

Фондацията е в сътрудничество с КАРИТАС България за тестване на клиентите за 
кръвнопреносими инфекции; с Фондация Пулс за доставка на храна от Българска 
хранителна банка за 241 клиента на организацията; с КоКичън за осигуряване на топла 
храна от 6000 порции за клиентите на Къщата; със Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“ за стаж на студенти от университета. През 2020 г. двама студенти 
от специалност „Социални дейности“ са завършили успешно стажа си в Къщата. 

Според отчета на Фондация „Център за хуманни политики“ (Розовата къща) все 
повече се наблюдава нарастване на броя на употребяващите нови психоактивни 
вещества и стимуланти. Не на последно място делът на употреба на метадон и 
бензодиазепини без лекарско предписание също се увеличава. Не се наблюдава 
увеличение на броя на инжекционно употребяващите наркотици, това остава практика 
за възрастовата група, която е над 34 години.  

Отчита се увеличение на необходимостта от оказване и на социална подкрепа за 
хората, употребяващи наркотици, вкл. осигуряване на подслон, храна, дрехи, както и 
издаване на лични документи, записване на личен лекар, издаване на документи за 
ТЕЛК, намиране на работа и консултиране по юридически въпроси. 

 

 
 
Психологични консултации, психотерапия и интеграция на лекуваните във 
връзка употреба на наркотични вещества44 

 

Общият брой на проведените психологични консултации на пациенти на 
програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към 
опиоиди през 2020 г. е 8 596, като най-голям е броят в програмата към Държавна 
психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм, гр. София. През 2019 
г. психологичните консултации са били 10 275.  

В психотерапия са се задържали общо 1 431 лица, т.е. 47% от общия брой 
пациенти, а през 2019 г. задържалите се са били 1 355 или 44 % от пациентите, които 
по някакъв начин са били включени в терапия, задържали са се и са продължили да са 
ангажирани в нея. Данните от отчетите на  програмите за лечение с агонисти и 
агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди показват, че почти половината 
пациенти са терапевтично обвързани.  

 

                                                           
44

 Източник: Източник: Национален център по обществено здраве и анализи, отдел „Зависимости“, 
дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“. 
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Психотерапията се провежда от психолозите и психиатрите, работещи в 
програмите. Най-често се прилагат индивидуално и семейно консултиране, когнитивно-
поведенческа терапия, мотивационно интервюиране, по-рядко се прилагат психо-
драматични техники, арт терапия, както и психоаналитична психотерапия, фамилна 
терапия, терапия за двойки, кризисни интервенции, превенция на рецидив. В някои 
програми се извършва проследяване на завършилите програмата.  

Програмите отчитат връзки с гастроентерологични клиники в София и страната, 
различни клиники във връзка със соматични заболявания на пациенти, с клинични 
лаборатории и др. лечебни заведения, лични лекари, както и с други програми за 
лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти, органите на МВР (районни 
полицейски управления), следствие, съд, пробационни служби, здравни служби към 
затворите, РЗИ, Български червен кръст, ТЕЛК, Бюрата по труда, Държавна агенция 
закрила на детето, общински служби на местно ниво, неправителствени организации, 
програми за психосоциална рехабилитация, отдел „Зависимости“ в НЦОЗА. 

Програмата към „Доверие за здраве АГПСМП” ООД, гр. София продължава 
сътрудничество с Нов български университет в магистърска програма „Клинична 
психология-психоаналитична перспектива”, участва в практическото обучение, като 
приема на стаж студенти от магистърската програма. Сътрудничество с Български 
институт по зависимости има и МЦ „Хоризонт” – АИСМП, гр. София. МЦ „Терапия 2007 
- АИСМП“ посочва връзки с Център за професионално обучение „Стик“, гр. Варна.  
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8. Намаляване на предлагането на наркотици 
 
 

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

 Дейности по намаляване на предлагането на наркотици. 

 Дейност на Министерство на вътрешните работи. 

 Дейност на правоохранителните органи. 

 
 

При разглеждането на темата за намаляване на предлагането на 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.  
 
 
 

Дейности по намаляване на предлагането на наркотици 

 
Съгласно Национална стратегия за борба с наркотиците (2020 – 2024 г.) основните 

задачи за намаляване на предлагането на наркотици са следните: 
1. Осигуряване на високо техническо и технологично равнище на митнически 

контрол, в областта на наркотични вещества на външните граници на ЕС и във 
вътрешността на страната. 

2. Ограничаване на разпространението на наркотични вещества в училищна среда 
сред  деца и младежи. 

3. Ограничаване на разпространението извън училищна среда сред деца и 
младежи.  

4. Подобряване на мерките по противодействие на незаконното производството и  
трафика  на наркотични вещества и прекурсори. 

5. Подобряване на мерките за противодействие по незаконното 
разпространението на наркотични вещества и прекурсори.   

6. Подобряване на мерките за контрол на законното производство и търговия с 
прекурсори с цел предотвратяване отклоняването им за незаконно 
производство на наркотични вещества.  

7. Ограничаване на предлагането и търговията на наркотични и нови психоактивни 
вещества по интернет и чрез  куриерски услуги.  

В изпълнение на заложените задачи са ангажирани най-вече Министерство на 
вътрешните работи, Агенция „Митници“ към Министерство на финансите, както и 
правоохранителните органи (следствие, прокуратура, съд) 

В рамките на своите правомощия Министерство на вътрешните работи (МВР) 
извършва превантивна, контролна, оперативно-издирвателна и аналитична дейност, 
насочена към предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на 
престъпления, свързани с наркотични вещества и прекурсори. 

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). 

През 2020 г. усилията на МВР са били насочени към повишаване качеството на 
оперативно-издирвателната дейност по отношение производството, 
разпространението и употребата на наркотични и други упойващи вещества. 
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Регулярно се планират и провеждат дейности, целящи активизиране на работата на 
полицейските служители по противодействие на престъпления, свързани с 
разпространение на наркотични вещества на улично ниво, сред които: провеждане на 
превантивни беседи с лица от криминалния контингент; работа по получаване на 
реална и стойностна оперативна информация; провеждане на специализирани 
полицейски операции по линия „наркотици”. Приоритетна дейност на министерството е 
противодействието на трафика на наркотични вещества и прекурсори, извършван от 
организирани престъпни групи, пресичане на трансгранични канали за наркотрафик и 
осъществяване на международно сътрудничество в областта. 

С цел по-ефективно противодействие на престъпленията, свързани с наркотици, 
непрекъснато се усъвършенства сътрудничеството както между структурите на МВР, 
така и с останалите компетентни институции (Прокуратура на РБ, Агенция „Митници”, 
ДАНС, ДАТО и други). Интензивно е и взаимодействието с чужди партньорски служби. 

Засилено е полицейското присъствие в курортните комплекси по време на летния 
и зимния туристически сезон. Правят се проверки на питейни и увеселителни 
заведения за нарушения и наличие на престъпления, свързани с наркотици. 

Министерство на вътрешните работа изпълнява заложените задачи в Плана за 
действие към Национална стратегия за борба с наркотиците (2020 – 2024 г.), сред 
които: ограничаване на търсенето на наркотици сред деца и младежи; подобряване на 
мерките за контрол на дейностите с наркотични вещества за медицински цели; 
развитие на международното сътрудничество и участие в съвместни операции; 
подобряване на мерките за контрол на законното производство и търговия с 
прекурсори и други. 

Сред приоритетите на министерството е превенцията на детската престъпност и 
закрилата на децата. Продължава работата по Националната програма „Работа на 
полицията в училищата". Инспекторите от „Детска педагогическа стая“ изнасят лекции 
и беседи, с цел превенция на противоправното поведение на децата и създаване на 
модели за безопасно поведение. За обезпечаване безопасността и сигурността на 
децата и с цел ограничаване на престъпните посегателства от и срещу тях, 
полицейските служители регулярно провеждат полицейски операции в районите на 
учебните заведения и на обществени места. 

 

 
Дейност на Министерство на вътрешните работи 
 

През 2020 г. сектор „Наркотици” при Главна дирекция „Национална полиция“ и 
структурните звена на СДВР и ОДМВР са реализирали общо 5411 специализирани 
полицейски операции на територията на страната, като са задържани общо 7238 лица, 
извършващи престъпления, свързани с наркотични вещества. Профилактирани са 
19021 наркосборища, питейни и увеселителни заведения, проверени са 9349 
училищни райони и са разкрити 335 нови наркосборища и места за продажба на 
наркотици.  

По данни на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи (МВР) 
през 2020 г. общо за страната броят на задържаните български граждани с 

наркотични вещества е 7390, а на чуждестраните граждани – 78.
45

  

Броят на лицата, разпространяващи наркотици през 2020 г. е 1726. 269 (или 
15,6%) от разпространяващите са малолетни и непълнолетни. 1172 (или 67,9%) са 
разпространявали канабис, 261 (15,1%) – хероин, 100 (5,8%) – кокаин и 557 (32,8%) – 
синтетични наркотици (екстази, амфетамини, барбитурати). 
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 Отчет за работата на органите на ОД на МВР по линия „Наркотици“ през 2020 г. 
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През 2020 г. на национални ниво са предадени 3626 броя преписки за 
образуване на досъдебно производство срещу лица, употребяващи и 
разпространяващи наркотични вещества и 811 броя преписки – срещу лица 
разпространяващи наркотични вещества. Най-много преписки са предадени от 
Столична дирекция на вътрешните работи (1265), а също и в областните дирекции в 
Пловдив (652), Варна (434), Благоевград (357), Хасково (322) и Велико Търново (226).  

По данни на отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ 
през 2020 г. при рутинни полицейски проверки на пътя са установени 2158 водачи на 
моторни превозни средства с положителни проби за наркотични вещества или 
техни аналози. При 127 пътно-транспортни произшествия е установена употреба на 
наркотици или техни аналози (общият им брой през годината е 28 103). 

 
 

Дейност на правоохранителните органи 
 
 
Данни от Национална следствена служба  
 

През 2020 г. в Национална следствена служба (НСлС) и в следствените отдели 
при окръжните прокуратури са разследвани общо 143 досъдебни производства за 
престъпления, свързани с наркотици. За контрабанда на наркотични вещества и 
прекурсори разследваните дела са 20, а за производство, преработка, придобиване 
или държане без надлежно разрешително на наркотични вещества, прекурсори или 
техни аналози с цел разпространение – 123. Отчетени 4 дела за контрабанда на 
високорискови наркотични вещества, с 4 обвиняеми лица.  

Общият брой обвиняеми лица по приключилите с мнение за съд дела е 169. За 
контрабанда на наркотични вещества и прекурсори обвиняемите са 49, а за 
производство, преработка, придобиване или държане без надлежно разрешително на 
наркотични вещества, прекурсори или техни аналози – 120. (виж  Таблица 8-1) 

 

                                                                                                                            Таблица 8-1 

ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБВИНЯЕМИ ЛИЦА  
В НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА  

И В СЛЕДСТВЕНИТЕ ОТДЕЛИ ПРИ ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ  
ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ ПРЕЗ 2020 Г.  

                                                                                                                                                  (брой) 

Класификация  
по Наказателния кодекс 

Разследвани 
дела 

Обвиняеми 
лица 

чл. 242 (общо) 20 49 

чл. 242, ал. 2  10 12 

чл. 242, ал. 3 (прекурсори) 2 2 

чл. 242, ал. 4 (особено големи размери) 8 35 

чл. 354а-354в (общо) 123 120 

          Източник: Национална следствена служба 
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Данни от прокуратурата 
 

Престъпленията, свързани с наркотични вещества са сред най-значимите 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 наблюдаване на случаи на придобиване, преработка, 
държане и разпространение на наркотични вещества. 

През 2020 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. 2-4 и 9 от НК) са 12223, а новообразуваните са 7587. (виж Таблица 8-2) 

 
               Таблица 8-2 

 
ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА  

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ ПРЕЗ 2020 Г.  
 

                                                                                                                                                     (брой) 

Класификация  
по 
Наказателния 
кодекс 

Наблюдавани 
производства 
от прокурор 

Новообразувани 
досъдебни 

производства 

Решени 
досъдебни 

производства 

Прокурорски 
актове 

внесени в 
съда 

Общо 12223 7587 8686 3558 

чл. 242 (общо) 177 77 94 32 

чл. 242, ал. 2  135 69 63 15 

чл. 242, ал. 3  12 5 9 4 

чл. 242, ал. 4 30 3 22 13 

чл. 354а (общо) 11486 7142 8309 3402 

чл. 354а, ал. 1 1496 626 875 676 

чл. 354а, ал. 2 165 28 137 123 

чл. 354а, ал. 3 6309 4277 3965 1376 

чл. 354а, ал. 5 3516 2211 3332 1227 

чл. 354б 12 4 8 3 

чл. 354в (общо) 548 364 275 121 

чл. 354в, ал. 1 522 343 257 105 

чл. 354в, ал. 3 17 16 0 0 

чл. 354в, ал. 5 9 5 18 16 

      Източник: Върховна касационна прокуратура 

 

 

Решени от прокурор са 7587 досъдебни производства, което представлява 71,1% 
от наблюдаваните досъдебни производства. В съда са внесени 3558 прокурорски 
актове (обвинителни актове, предложения за решаване на делото със споразумение, 
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание), които съставляват 41,0% от решените дела, като са 
предадени 3778 лица по внесени в съда прокурорски актове. Делът на върнатите от 
съда спрямо внесените прокурорски актове e 1,9%. Прекратени са 4267 досъдебни 

производства.
 46
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 Източник: Доклад за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи през 
2020 г., 73. 
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Осъдени и санкционирани са 3344 лица с влязъл в сила съдебен акт. За 
контрабанда на наркотични вещества и прекурсори осъдените и санкционираните лица 
са 34, а за производство, преработка, придобиване или държане без надлежно 
разрешително на наркотични вещества, прекурсори или техни аналози – 3310. 
Осъдените и санкционираните  лица за престъпления в особено големи количества 
или в особено тежки случаи са 158. Оправданите лица с влязъл в сила съдебен акт са 
58. (виж Таблица 8-3) 

                                                        
                                       Таблица 8-3 

 
ОСЪДЕНИ, САНКЦИОНИРАНИ И ОПРАВДАНИ ЛИЦА  

С ВЛЯЗЪЛ В СИЛА СЪДЕБЕН АКТ  
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ  

ПРЕЗ 2020 Г.  
                                                                                                                                                (брой) 

Класификация  
по Наказателния 
кодекс 

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 

Общо 3788 3344 31 

чл. 242 (общо) 41 34 1 

чл. 242, ал. 2  18 18 0 

чл. 242, ал. 3   4 3 0 

чл. 242, ал. 4 19 13 1 

чл. 354а (общо) 3620 3196 30 

чл. 354а, ал. 1 753 699 3 

чл. 354а, ал. 2 219 145 1 

чл. 354а, ал. 3 1409 1213 7 

чл. 354а, ал. 5 1239 1139 19 

чл. 354б 3 3 0 

чл. 354в (общо) 124 111 0 

чл. 354в, ал. 1 108 98 0 

чл. 354в, ал. 5 16 13 0 

Източник: Върховна касационна прокуратура 
 

 

Общо наложените наказания по чл. 354а-354в и чл. 242, ал. 2-4 и 9 от НК са 4404. 
Повечето наложени наказания са под формата на глоба (2017). Условно лишаване от 
свобода се наблюдава при 1339 лица. Ефективните присъди са 759, като 23 са за 
контрабанда на наркотични вещества и прекурсори, а 736 – 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 110. 
Пробация е наложена в 62 случая свързани с производство, преработка, придобиване 
или държане без надлежно разрешително на наркотични вещества, прекурсори или 
техни аналози, включително и с цел разпространение. (виж Таблица 8-4) 
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                                                                                                                               Таблица 8-4 

НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ  
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ ПРЕЗ  2020 Г.  

                                                                                                                                                      (брой) 

Класификация  
по 
Наказателния 
кодекс 

Общо 
наложени 
наказания 

Лишаване 
от свобода 
(ефективно) 

Лишаване 
от 

свобода 
(условно) 

Пробация Глоба Други 

Общо 4404 759 1339 62 2017 227 

чл. 242 (общо) 59 23 11 0 23 2 

чл. 242, ал. 2  31 9 9 0 11 2 

чл. 242, ал. 3  4 1 2 0 1 0 

чл. 242, ал. 4 24 13 0 0 11 0 

чл. 354а (общо) 4186 727 1242 53 1944 220 

чл. 354а, ал. 1 1012 247 429 20 284 32 

чл. 354а, ал. 2 208 97 45 0 65 1 

чл. 354а, ал. 3 1685 365 696 28 500 96 

чл. 354а, ал. 5 1281 18 72 5 1095 91 

чл. 354б 3 0 2 1 0 0 

чл. 354в (общо) 156 9 84 8 50 5 

чл. 354в, ал. 1 140 9 83 3 40 5 

чл. 354в, ал. 5 16 0 1 5 10 0 

        Източник: Върховна касационна прокуратура 

 
 

За престъпления по чл. 354а-354в от НК  са наблюдавани 12046 дела, от които 
7510 са новообразувани. Най-голям е броят на наблюдаваните дела по чл. 354а от НК, 
от които: за производство/преработка на наркотични вещества – 17; за придобиване, 
държане и съхраняване – 271; за разпространение – 1208; за голямо количество – 68; 
особено голямо количество – 5; с квалифициращ признак „на публично място“– 69; по 
поръчка или в изпълнение на организирани престъпни групи – 23; за 
придобиване/държане (по ал. 3) – 6309; за маловажен случай – 3516. 

Решени от прокурорите са общо 8592 досъдебни производства (или 71,3% от 
наблюдаваните). В съда са внесени 3526 прокурорски акта срещу 3747 обвиняеми 
лица. С влязъл в сила съдебен акт са осъдени 3310 лица и са оправдани 30. 

За престъпления по чл. 242, ал. 2-4 и 9 НК (митническа контрабанда на 
наркотици) са наблюдавани 177 дела, от които 77 са новообразувани. Решени от 
прокурорите са 94 досъдебни производства (или 53,1% от наблюдаваните). Внесените 
в съда прокурорски актове са 32 срещу 41 обвиняеми лица. С влязъл в сила съдебен 
акт са осъдени 34, а 1 лица са оправдани. 

Специализираната прокуратура е наблюдавала 139 досъдебни производства за 
трафик на наркотици, свързан с организираната престъпност, от които новообразувани 
са 46. В съда са внесени 37 прокурорски акта срещу 113 лица. С влязъл в сила 
съдебен акт са осъдени 69 лица. Няма оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт.47 
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 Източник: Доклад за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи през 

2020 г., 74. 
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И през 2020 г. най-голям дял (32,9%) от новообразуваните досъдебни 
производства с предмет наркотични вещества и прекурсори е в района на Софийска 
градска прокуратура (СГП) и Софийска районна прокуратура (СРП) – 2494. 
Наблюдаваните досъдебни производства са 3564, което представлява 29,2% от всички 
досъдебни производства с този предмет на разследване. Решени са 2695 досъдебни 
производства, а внесените в съда прокурорски актове са 487 (или 18,1% от решените). 
Предадените на съд лица са 508. Осъдени с влязъл в сила съдебен акт са 370. 
Оправдателна присъда е влязла в сила по отношение на 5 лица.  

Освен за района на СГП и СРП, най-голям брой осъдени лица с влязъл в сила 
съдебен акт се наблюдава в района на окръжна прокуратура Пловдив – 443, ОП Стара 

Загора – 251, ОП Варна – 220, ОП Благоевград – 149 и ОП Хасково – 129 лица.
48

 

 
 
Данни от Висш съдебен съвет 

 

Информацията за дейността от първоинстанционните съдилища в страната 
показва, че през 2020 г. в окръжните, районните и военните съдилища са постъпили 
2799 дела за престъпления свързани с наркотици (чл. 354а-354в от НК), в т.ч. 2740 
новообразувани. Делата за разглеждане са 3214 дела, като 2/3 от тях (2188) са за 
придобиване и държане на наркотични вещества (чл. 354а, ал. 3, 4 и 5 НК), 901 – за 
производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества (чл. 354а, 
ал. 1 и 2 НК), 119 – за отглеждане на растения с цел производство на наркотични 
вещества (чл. 354в, ал. 1 НК) и 5 – за склоняване към употреба на наркотични 
вещества (чл. 354б НК). 

Общо свършените дела за престъпления, свързани с наркотици през 2020 г. е 
2654, като 2/3 от тях (1786) са за придобиване и държане на наркотични вещества (чл. 
354а, ал. 3, 4 и 5 НК), 773 – за производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на 
наркотични вещества (чл. 354а, ал. 1 и 2 НК), 92 – за отглеждане на растения с цел 
производство на наркотични вещества (чл. 354в, ал. 1 НК) и 2 – за склоняване към 
употреба на наркотични вещества (чл. 354б НК). 435 дела са решени по същество с 
присъда, а 2219 дела са прекратени и свършени по споразумение. Свършените дела 
до 3 месеца са 2209, а обжалваните дела са 227.  

В края на годината в съдилищата са останали 560 несвършени дела. 

Съдените лица за престъпления, свързани с наркотици през 2020 г. са 2897 (в т.ч. 
са оправдани 41 лица), като от тях 1910 са съдени за придобиване и държане на 
наркотични вещества (чл. 354а, ал. 3, 4 и 5 НК), 885 – за производство, пренасяне, 
изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества (чл. 354а, ал. 1 и 2 НК), 99 – за 
отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества (чл. 354в, ал. 1 
НК) и 2 – за склоняване към употреба на наркотични вещества (чл. 354б НК). 

Общият брой на осъдените лица е 2638 (в т.ч. 26 непълнолетни лица), като от тях 
1751 са осъдени за придобиване и държане на наркотични вещества (чл. 354а, ал. 3, 4 
и 5 НК), 791 – за производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични 
вещества (чл. 354а, ал. 1 и 2 НК), 94 – за отглеждане на растения с цел производство 
на наркотични вещества (чл. 354в, ал. 1 НК) и едно – за склоняване към употреба на 
наркотични вещества (чл. 354б НК). 

Най-често е било налагано наказание лишаване от свобода до 3 години. Общо 
лишените от свобода по този вид наказание лица са 1886, като условни присъди са 
наложени на 1248 от тях. На 39 лица е наложено наказание лишаване от свобода от 3 
до 10 години, а на едно лице – от 10 до 30 години лишаване от свобода.  
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Одобрените от съда през 2020 г. споразумения за решаване на дела в 
досъдебното производство (по чл. 381-384 от Наказателно-процесуалния кодекс) са 
2127, а лицата с наложено наказание са 2065. (виж Таблица 8-5) 

 

                                                                                                                               Таблица 8-5 

СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕНИ ЛИЦА В ОКРЪЖНИТЕ (ГРАДСКИТЕ), РАЙОННИТЕ  
И ВОЕННИТЕ КАТО ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ СЪДИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г. 

       (брой) 

Престъпления, свързани с нарк. вещества 

(чл. 354а-354в от НК) 

По  
чл. 354а,  
ал. 1 и 2 

По  
чл. 354а,  
ал. 3, 4, 5 

По  
чл. 354б и 
чл. 354в 

Общо 

СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЛА 

Останали несвършени дела в нач. на отчета 98 299 18 415 

Постъпили дела - общо 803 1889 107 2799 

     в т.ч. новообразувани 775 1859 107 2740 

Дела за разглеждане 901 2188 125 3214 

Общо свършени дела 773 1786 95 2654 

     Решени по същество с присъда 75 344 16 435 

     Прекратени - всичко  698 1442 79 2219 

     в т.ч. със споразумение по чл.381-384 654 1395 78 2127 

Свършени дела до 3 месеца 659 1480 70 2209 

Обжалвани дела 88 133 6 227 

Останали несвършени дела в края на отчета 128 402 30 560 

СВЕДЕНИЯ ЗА СЪДЕНИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА 

Съдени лица - общо 885 1910 102 2897 

     в т.ч. оправдани 21 19 1 41 

Осъдени лица - всичко 791 1751 96 2638 

     в т.ч. непълнолетни     9 16 1 26 

Наложени наказания     

     Лишаване от свобода до 3 г.     

        Общо 727 1073 86 1886 

        Условно 452 716 80 1248 

     Лишаване от свобода 3-10 г. 38 1 0 39 

     Лишаване от свобода 10-30 г. 1 0 0 1 

     Глоба 0 620 3 623 

     Пробация 0 34 6 40 

     Доживотен затвор  1 0 0 1 

     Други наказания 24 23 1 48 

Лица с наложено наказание по чл. 381-384 597 1387 81 2065 

      Източник: Висш съдебен съвет 
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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 2020 г. те са имали за 
разглеждане общо 25 дела, свързани с контрабанда на наркотични вещества, вкл. 4 – 
за контрабанда на прекурсори или съоръжения и материали за производство на 
наркотични вещества (чл. 242, ал. 3 НК).  

Общо свършените дела са 18, като 3 дела са решени по същество с присъда, а 
останалите са прекратени и свършени по споразумение. 3 дела са обжалвани и 
протестирани. 

Общият брой осъдени лица е 21. Най-често е било налагано наказание лишаване 
от свобода до 3 години. Общо лишените от свобода по този вид наказание лица са 17, 
като условните присъди са наложени за 9 от тях. (виж Таблица 8-6) 

 
                                                                                                                       Таблица 8-6 

 
СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕНИ ЛИЦА В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА ЗА 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТРАФИК НА НАРКОТИЦИ ПРЕЗ 2020 Г. 

                                                                                                                         (брой) 

СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЛА 

Останали несвършени дела в началото на отчета 8 

Постъпили дела - общо 17 

Дела за разглеждане 25 

Общо свършени дела 18 

     Решени по същество с присъда 3 

     Прекратени и свършени по споразумение  15 

     в т.ч. свършени по споразумение по чл.381-384 14 

     Свършени дела до 3 месеца 13 

Останали несвършени дела в края на отчета 7 

Обжалвани и протестирани дела 3 

Влезли в сила присъди 16 

     в т. ч. оправдателни присъди 0 

СВЕДЕНИЯ ЗА СЪДЕНИ ЛИЦА 

Съдени лица - общо 36 

     в т.ч. оправдани 0 

Осъдени лица - всичко 21 

Наложени наказания  

     Лишаване от свобода до 3 г.  

        Общо 17 

        Условно 9 

     Лишаване от свобода 3-10 г. 4 

     Лишаване от свобода 10-30 г. 0 

     Други наказания 0 

Лица с наложено наказание по чл. 381-384 по НПК 17 

                    Източник: Висш съдебен съвет 

 

Одобрените от съда през 2020 г. споразумения за решаване на дела (по чл. 381-
384 от Наказателно-процесуалния кодекс) са 14, а лицата с наложено наказание са 17.  
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Данни от Национален статистически институт 
 
По данни от Национален статистически институт (НСИ) общо престъпленията, 

свързани с наркотици (по чл. 354а-354в от НК) за 2020 г. са 2812. От тях 1351 са 
свършени с ефективно осъждане, 1427 с условно осъждане, 29 са оправдателните 
присъди, 4 – с прекратяване и едно – с освобождаване от наказание.  

През 2020 г. са регистрирани общо 2795 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 11,8% от общия брой 
престъпления, завършили с осъждане (23 640). В 195 (или 7,0%) от престъпленията, 
свързани с наркотици се наблюдава участието на жени. Осъдените лица за тези 
престъпления са 2347, което е 10,7% от общия брой осъдени лица (21 889). 185 (или 
7,9%) от осъдените лица за престъпления, свързани с наркотици са жени.  

 

                                                                                                                            Таблица 8-7 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ  
И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 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 

Общо  2795 2600 195 2347 2162 185 

чл. 242 (общо) 17 16 1 20 16 4 

чл. 242, ал. 2  14 13 1 18 14 4 

чл. 242, ал. 3  3 3 0 2 2 0 

чл. 354а (общо) 2596 2414 182 2180 2009 171 

чл. 354а, ал. 1 639 583 56 608 541 67 

чл. 354а, ал. 2  163 156 7 137 130 7 

чл. 354а, ал. 3 1121 1041 80 926 855 71 

чл. 354а, ал. 5 673 634 39 509 483 26 

чл. 354б 1 0 1 1 0 10 

чл. 354в (общо) 181 170 11 146 137 9 

чл. 354в, ал. 1 166 156 10 138 129 9 

чл. 354в, ал. 5 15 14 1 8 8 0 

        Източник: Национален статистически институт 

 
 
През 2020 г. престъпленията, свързани с наркотици (по чл. 354а-354в от НК), 

завършили с осъждане са 2778. Най-разпространените престъпления са за 
придобиване или държане на високорискови наркотични вещества или техни аналози 
(по чл.354а, ал. 3, т. 1) – 1113; за производство и преработка на високорискови 
наркотични вещества или техни аналози с цел разпространение (чл. 354а, ал. 1) – 639; 
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) – 673; 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. 
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1) – 166; за наркотични вещества или техни аналози в големи размери (чл. 354а, ал. 2) 
– 163. 

Осъдените лица за престъпления, свързани с наркотици (по чл. 354а-354в от 
НК) през 2020 г. са 2327, от тях осъдените жени са 181. На 1763 лица е наложено 
наказание лишаване от свобода, като най-често наказанието е от 6 месеца до 1 година 
(662). До 6 месеца лишаване от свобода са осъдени 533 лица, а от 1 до 3 години – 532 
лица. Само на 36 лица е наложено наказание лишаване от свобода от 3 до 10 години. 
На 502 лица е наложена глоба, а на 51 – пробация. 

Съотношението на осъдените лица към броя на престъпленията, свързани с 
наркотици е 83,8%. 

През 2020 г. са регистрирани 17 случая на контрабанда на наркотици и 
прекурсори (по чл. 242, ал. 2-3), като осъдените лица са 20 (от тях 4 са жени). (виж 
Таблица 8-7) 

Най-често извършителите на престъпления, свързани с наркотици, завършили с 
осъждане са на възраст 30-39 години (865) и 18-24 години (704). Подобно нещо се 
наблюдава и по отношение на осъдените лица.  

През 2020 г. 79 престъпления, свързани с наркотици и контрабанда на наркотични 
вещества и прекурсори (по чл. 354а-354в и чл. 242, ал. 2-3 от НК) са извършени от 
непълнолетни лица (на възраст 14-17 години). Осъдените непълнолетни са 76, като 7 
са момичета. (виж Таблица 8-8) 

 
                                                                                                                              Таблица 8-8 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ  
И ОСЪДЕНИ НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА (НА ВЪЗРАСТ 14-17 ГОДИНИ) ПРЕЗ 2020 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 

Общо 79 71 8 76 69 7 

чл.242 (общо) 0 0 0 0 0 0 

чл.242, ал.2  0 0 0 0 0 0 

чл.242, ал.3  0 0 0 0 0 0 

чл.354а (общо) 75 67 8 71 64 7 

чл.354а, ал.1 29 23 6 29 24 5 

чл.354а, ал.3 37 36 1 35 34 1 

чл.354а, ал.5 9 8 1 7 6 1 

чл.354в (общо) 4 4 0 5 5 0 

чл.354в, ал.1 3 3 0 4 4 0 

чл.354в, ал.5 1 1 0 1 1 0 

Източник: Национален статистически институт 

 

Общо малолетните и непълнолетните лица, извършители на престъпления, 
свързани с наркотици в България през 2020 г. са 354, като най-голям брой се отчита в 
Югозападен район (154), където само в София-столица лицата са 121. Най-малък е 
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броят на малолетните и непълнолетните извършители в Северозападен район (15). 
(виж Таблица 8-9) 

                                                                                                                               Таблица 8-9 

МАЛОЛЕТНИ (8-13 ГОДИНИ) И НЕПЪЛНОЛЕТНИ (14-17 ГОДИНИ) ЛИЦА,  
ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ  

ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2020 Г. 

                                                                                                                                                       (брой) 

Статистически райони и 
области 

Малолетни и непълнолетни лица, извършители 
на престъпления, свързани с наркотици 

Общо в. т.ч. 
жени 

8-13 години 14-17 години 
всичко в. т.ч. 

жени 

всичко в. т.ч. 
жени 

Общо за страната 354 62 3 1 413 61 

Северозападен район 15 5 2 1 13 4 

Видин 0 - - - - - 

Враца 7 1 1 - 6 1 

Ловеч 4 1 - - 4 1 

Монтана 1 1 - - 1 1 

Плевен 3 2 1 1 2 1 

Северен централен район 39 7 1 - 38 7 

Велико Търново 27 3 - - 27 3 

Габрово 4 2 - - 4 2 

Разград 1 - 1 - - - 

Русе 5 1 - - 5 1 

Силистра 2 1 - - 2 1 

Североизточен район 37 7 - - 37 7 

Варна 23 7 - - 23 7 

Добрич 10 - - - 10 - 

Търговище 2 - - - 2 - 

Шумен 2 - - - 2 - 

Югоизточен район 50 4 - - 50 4 

Бургас 26 1 - - 26 1 

Сливен 5 - - - 5 - 

Стара Загора 18 3 - - 18 3 

Ямбол 1 - - - 1 - 

Югозападен район 154 30 - - 154 30 

Благоевград 17 - - - 17 - 

Кюстендил 9 - - - 9 - 

Перник 1 - - - 1 - 

София 6 - - - 6 - 

София-столица 121 30 - - 121 30 

Южен централен район 59 9 - - 59 9 

Кърджали 4 1 - - 4 1 

Пазарджик 9 3 - - 9 3 

Пловдив 26 1 - - 26 1 

Смолян 6 1 - - 6 1 

Хасково 14 3 - - 14 3 

        Източник: Национален статистически институт 
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През 2020 г. броят на децата, преминали през детските педагогически стаи (ДПС) 
за извършени противообществени прояви е 5289, като при 343 деца това е станало 
заради употреба на психоактивни вещества. (виж Таблица 8-10) 

 

                                                                                                                             Таблица 8-10 

МАЛОЛЕТНИ (8-13 ГОДИНИ) И НЕПЪЛНОЛЕТНИ (14-17 ГОДИНИ) ЛИЦА,  
ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ ДЕТСКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ  

ВЪВ ВРЪЗКА С УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА  
ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2020 Г. 

                                                                                                                                                       (брой) 

Статистически райони Общо в. т.ч. 
жени 

8-13 години 14-17 години 

всичко в. т.ч. 
жени 

всичко в. т.ч. 
жени 

Общо за страната 343 90 8 4 335 86 

Северозападен район 23 7 1 - 22 7 

Видин 1 - - - 1 - 

Враца 5 - - - 5 - 

Ловеч 3 1 - - 3 1 

Монтана 5 4 - - 1 4 

Плевен 9 2 1 - 8 2 

Северен централен район 17 4 - - 17 4 

Велико Търново 2 1 - - 2 1 

Габрово 3 - - - 3 - 

Разград 2 2 - - 2 2 

Русе 1 - - - 1 - 

Силистра 9 1 - - 9 1 

Североизточен район 30 13 1 1 29 12 

Варна 25 13 1 1 24 12 

Добрич 3 - - - 3 - 

Търговище 1 - - - 1 - 

Шумен 1 - - - 1 - 

Югоизточен район 57 15 5 3 52 12 

Бургас 22 7 1 1 21 6 

Сливен 4 2 2 1 2 1 

Стара Загора 13 - - - 13 - 

Ямбол 18 6 2 1 16 5 

Югозападен район 155 39 - - 155 39 

Благоевград 23 3 - - 23 3 

Кюстендил 19 1 - - 19 1 

Перник 6 3 - - 6 3 

София 0 - - - - - 

София-столица 107 32 - - 107 32 

Южен централен район 61 12 1 - 60 12 

Кърджали 6 1 - - 6 1 

Пазарджик 4 2 - - 4 2 

Пловдив 31 6 1 - 30 6 

Смолян 1 1 - - 1 1 

Хасково 19 2 - - 19 2 

        Източник: Национален статистически институт 
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Това деяние в структурата на противообществените прояви се нарежда след 
„бягство от дома (от  вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от 
резидентен тип“, „прояви на насилие и агресия“, „повреждане на обществена и/или 
частна собственост“ и „непристойно и/или хулиганско поведение на обществено 
място“, като се отнася за 6,5% от преминалите през ДПС деца. 

Броят на малолетните и непълнолетните лица, водени на отчет в детските 
педагогически стаи, извършители на престъпления през 2020 г. е 4417. По индикатора 
престъпления, свързани с наркотици, Национален статистически институт отчита 
проявите на 354 деца. Този тип престъпление е на трето място в структурата на 
престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни след кражба (2222) и 

унищожаване и повреждане на имущество (548).
49

 

Във връзка с употреба на психоактивни вещества от малолетни и непълнолетни 
лица са наложени 131 наказателни мерки по чл. 13, ал. 1 от Закон за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН). От тях 
най-много са под формата на предупреждение (44). В 28 случая е наложено поставяне 
под възпитателен надзор на обществен възпиталел, 17 са свързани със задължаване 
за участие в консултации, обучения и програми, 14 – поставяне под възпитателен 
надзор на родителите или лицата, които ги заместват за полагане на засилени грижи, 6 
– забрана на срещи и контакти с определени лица, 6 – задължаване за извършване на 
определена работа в полза на обществото,  5 – забрана за посещаване на определени 
места и заведения, 4 – задължаване за извинение на пострадалия и други. 

Във връзка с престъпления, свързани с наркотици, извършени от малолетни и 
непълнолетни лица са наложени 228 наказателни мерки по чл.13, ал.1 от ЗБППМН. От 
тях 71 са под формата на предупреждение, 50 – поставяне под възпитателен надзор 
на обществен възпитател, 38 – задължаване за участие в консултации, обучения и 
програми, 32 – поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, 
които ги заместват за полагане на засилени грижи, 11 – предупреждаване за 
настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 
месеца, 6 – забрана на срещи и контакти с определени лица и други. 

 
 
 

Тенденции по отношение на намаляване на предлагането на наркотици 
 
 
Данни от Министерство на вътрешните работи  
 

Данните от областните дирекции на МВР показват, че през последните години се 
наблюдава засилена активност на органите на вътрешните работи по отношение на 
намаляване на предлагането на наркотици. 

През 2020 г. се отчита най-високият брой на профилактирани наркосборища, 
питейни и увеселителни заведения (19021), който е близо 6 пъти повече в сравнение с 
преди 5 години. Броят на проверените училища и райони около тях е най-голям през 
2019 г. (10679), като през 2020 г. има леко намаление по този показател (9349).  

През 2019 г. се отчита и най-високият брой на проведени специализирани 
полицейски операции (5519), както и на задържани лица по линия „Наркотици“ (9243). 

През последните 3 години броят на разкритите нови наркосборища и места за 
продажба на наркотици е 333-340, което е близо 2 пъти повече в сравнение с 2016 г., 
когато са били 175. (виж Таблица 8-11) 

 

                                                           
49

 Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица през 2020 г., Национален статистически 
институт, 2021. 
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Таблица 8-11 

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ОТ СДВР И ОДМВР ПО ЛИНИЯ „НАРКОТИЦИ“  

(2015 – 2020 г.) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Брой проверени училища 
и районите около тях  

3728 6646   8093 9882 10679   9349 

Брой профилактирани 
наркосборища, питейни и 
увеселителни заведения 

3223 7609 10004 15804 15242 19021 

Брой разкрити нови 
наркосборища и места за 
продажба на наркотици  

  193   175     224 340   333    335 

Брой проведени СПО 2182 2978   4247 4896 5519  5411 

Брой задържани лица по 
линия „Наркотици“ 

4195 5201   7233 8236 9243 7238 

 

  Източник: Отчет за работата на органите на областните дирекции на Министерство на    
                     вътрешните работи по линия „Наркотици“ (2015 – 2020 г.) 

 
 
През последните години най-много лица са задържани от органите на областните 

дирекции на Министерство на вътрешните работи по линия „Наркотици“ в Югозападен 
район за планиране в България (единствено през 2016 г. най-висок е делът на 
задържаните лица в Южен централен район). Това се дължи най-вече на високия брой 
задържани лица от Столична дирекция на вътрешните работи (1685 през 2020 г.). 

Обикновено най-нисък е делът на задържаните лица в Северозападен район (с 
области Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен). Изключение правят 2017 и 2020 г., 
когато това е характерно за Северен централен район (с области Велико Търново, 
Габрово, Разград, Русе, Силистра). (Виж таблица 8-12)  

 

Таблица 8-12 

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ЗАДЪРЖАНИТЕ ЛИЦА ПО ЛИНИЯ „НАРКОТИЦИ“  

ПО РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ (2015 – 2020 г.) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Югозападен район 37,8 14,9 43,5 38,6 42,3 31,2 

Южен централен район 19,6 22,8 16,1 13,6 16,7 20,2 

Югоизточен район  13,0 20,9 10,9 15,7 17,1 17,5 

Северозападен район  7,0 10,1 7,5 5,8 6,5 9,2 

Северен централен район 7,6 10,6 6,6 6,6 6,7 9,0 

Североизточен район 15,1 20,6 15,5 19,0 10,8 12,9 

ГДНП (сектор НВ/отдел ТП) - 0,2 - 0,7 - - 

   
  Източник: Отчет за работата на органите на областните дирекции на Министерство на    
                     вътрешните работи по линия „Наркотици“ (2015 – 2020 г.) 
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През последните 10-15 години се наблюдава тенденция на увеличаване на броя 
на лицата, разпространяващи канабис, амфетамини и екстази. През 2019 г. 
разпространяващите канабис са близо 4 пъти, а тези разпространяващи амфетамини и 
екстази – 2,5 пъти повече, в сравнение с 2008 г. През 2020 г. се отчита повече от 
двойно увеличение на разпространяващите хероин и кокаин. По-големият им брой 
може да е свързан с активни действия на органите на вътрешните работи на тези 
пазари. (виж Таблица 8-13) 
 

                                                                                                                Таблица 8-13 

БРОЙ ЛИЦА, РАЗПРОСТРАНЯВАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА  
(2016 – 2020 г.) 

                                                                                                                                                     (брой) 

Година 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Канабис  976 1263 1031 1333 1172 

Хероин    113 85 94 110 261 

Кокаин   26 61 44 48 100 

Други наркотици 449 547 410 587 557 

Източник: Министерство на вътрешните работи 

 
 
През 2019 г. са предадени най-високият брой преписки за образуване на 

досъдебно производство срещу лица, употребяващи и/или разпространяващи 
наркотични вещества.за последните – с 2,5 пъти по-висок в сравнение с 2008 г. През 
2020 г. има намаление по този показател, но броят на преписките срещу лица, 
разпространяващи наркотици остава висок (811). 

Пропорцията „употребяващи и разпространяващи/само разпространяващи” през 
2020 г. е 4,5:1, като тя е съизмерима с тази от периода 2006 – 2009 г., но доста по-
ниска в сравнение с 2017 г., когато беше 11,6:1.  

 
 
 
 
Данни от прокуратурата 
 

През 2019 г. се отчита най-високото ниво в абсолютен брой на индикаторите по 
досъдебните производства от прокуратурата на Република България във връзка с 
престъпления, свързани с наркотици и прекурсори. Макар през 2020 г. да има 
намаление на броя на наблюдаваните, новообразуваните, решените и прекратените 
досъдебни производства, то по отношение на броя на прокурорските актове внесени в 
съда, на предадените на съд лица и на осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт се 
отчита увеличение. (виж Таблица 8-14) 

Броят на наблюдаваните, новообразуваните, приключените и решените 
производства е близо 2 пъти по-голям в сравнение с 2011 г. По отношение на броя на 
прекратените производства увеличението е 3-4 пъти. 

Броят на прокурорските актове внесени в съда и на предадените на съд и 
осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт се е увеличил с повече от 2/3 спрямо 
2011 г. 

През последните години оправданите лица с влязъл в сила съдебен акт 
намаляват, като през 2020 г. са 31 лица. 
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                                                                                                                            Таблица 8-14 

ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И СЪДА ВЪВ 
ВРЪЗКА С ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ И ПРЕКУРСОРИ  

(2014 – 2020 г.) 

                                                                                                                                                        (брой) 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Наблюдавани ДП 7052 7776 9141 10298 12123 13079 12223 

Новообразувани ДП 5404 6001 6950 7259 8728 8715 7587 

Решени ДП 5592 6022 6713 7447 8605 9240 8686 

Прекратени ДП 2824 2987 3147 3799 4686 4861 4267 

Прокурорски актове 
внесени в съда 2280 2422 2821 2906 3009 3415 3558 

Лица по внесените в съда 
прокурорски актове 

2515 2704 3033 3183 3229 3651 3788 

Осъдени лица с влязъл в 
сила съдебен акт 2183 2249 2739 2869 2911 3324 3344 

Оправдани лица с влязъл 
в сила съдебен акт 58 47 58 50 37 38 31 

      Източник: Върховна касационна прокуратура 

 
 
 
Данни от Висш съдебен съвет 
 

Информацията за дейността от първоинстанционните съдилища в страната 
показва, че през последните години в окръжните, районните и военните съдилища се 
наблюдава увеличение на броя на постъпилите дела, делата за разглеждане и 
свършените дела за престъпления, свързани с наркотици (по чл.354а-354в), като през 
2020 г. е отчетено най-високото равнище по тези показатели досега. Постъпилите дела 
са с 77,5% повече в сравнение с 2011 г., нарастването на делата за разглеждане е с 
66,5%, а на свършените дела – с 68,8%. През последните 5 години обжалваните дела 
са между 219 и 240, като прекратените дела са се увеличили с близо 1/3. През 2020 г. 
свършените дела до 3 месеца за престъпления, свързани с наркотици са малко по-
малко от предишната година, но остават над два пъти повече в сравнение с преди 10 
години. (виж Таблица 8-15) 

Броят на съдените лица за престъпления, свързани с наркотици през 2020 г. се 
увеличил с над 28% през последните 5 години, докато общо осъдените лица са се 
увеличили с над 15%.  

Най-често налаганато наказание е лишаване от свобода до 3 години, като за близо 
2/3 от случаите се касае за условни присъди. От останалите наказания най-често се 
налагат глоби за престъпления, свързани с наркотици. 

През последните 10 години само веднъж (през 2020 г.) е наложено наказание 
доживотен затвор за престъпления, свързани с наркотици. 
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                                                                                                                             Таблица 8-15 

СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕНИ ЛИЦА НА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ В СЪДИЛИЩАТА  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2016 – 2020 г.) 

                                                                                                                                                        (брой) 

Престъпления, свързани с нарк. вещества 

(чл. 354, 354а, 354б, 354в от НК) 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЛА 

Останали несвършени дела в нач. на отчета 351 331 330 363 415 

Постъпили дела - общо 2145 2134 2303 2676 2799 

     в т.ч. новообразувани 2064 2046 2214 2648 2740 

Дела за разглеждане 2496 2465 2633 3042 3214 

Общо свършени дела 2165 2129 2266 2626 2654 

     Решени по същество с присъда 470 409 383 442 435 

     Прекратени - всичко  1695 1720 1883 2184 2219 

     в т.ч. със споразумение по чл.381-384 1591 1628 1811 2108 2127 

Свършени дела до 3 месеца 1799 1831 1959 2277 2209 

Обжалвани дела 236 235 219 240 227 

Останали несвършени дела в края на отчета 331 336 367 416 560 

СВЕДЕНИЯ ЗА СЪДЕНИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА 

Съдени лица - общо 2259 2269 2405 2774 2897 

     в т.ч. оправдани 39 19 29 34 41 

Осъдени лица - всичко 2285 2182 2312 2701 2638 

     в т.ч. непълнолетни     44 32 51 74 26 

Наложени наказания      

     Лишаване от свобода до 3 г.      

        Общо 1474 1602 1652 1917 1886 

        Условно 1065 1130 1172 1352 1248 

     Лишаване от свобода над 3-10 г. 50 59 49 46 69 39 

     Лишаване от свобода  над 10-30 г. - 1 1 1 1 

     Глоба 518 465 537 586 623 

     Пробация 37 28 38 60 40 

     Доживотен затвор 0 0 0 0 1 

     Други наказания 197 37 38 68 48 

Лица с наложено наказание по чл. 381-384 1463 1541 1675 1972 2065 

     Източник: Висш съдебен съвет 

 

През 2014 г. е най-високото равнище по отношение на по-голяма част от 
показателите за делата за престъпления, свързани с пренасянето на наркотични 
вещества и прекурсорите към тях (по чл. 242, ал. 2-3) – постъпили дела, дела за 
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 Данните за 2016 г. се отнасят за наказание лишаване от свобода над 3-15 години. 
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разглеждане, общо свършени дела, прекратени и свършени по споразумение дела, 
свършени дела до 3 месеца. През 2016 г. се отчита най-високото равнище на влезли в 
сила присъди (28), включително и на оправдателни присъди. 

През 2020 г. се наблюдава най-ниското равнище по повечето показатели за 
последните 10 години, като постъпилите дела са едва 17, а общо свършените дела – 
само 18.  (виж Таблица 8-16) 

                                                                                                                             Таблица 8-16 

СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕНИ ЛИЦА В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА ЗА 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТРАФИК НА НАРКОТИЦИ (2016 – 2020 г.) 

                                                                                                                                                     (брой) 

Престъпления, свързани с  пренасяне на  
наркотични вещества и прекурсори (чл. 242, ал. 2-3) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЛА 

Останали несвършени дела в началото на отчета 6 2 7 9 8 

Постъпили дела - общо 38 37 32 34 17 

Дела за разглеждане 44 39 39 43 25 

Общо свършени дела 40 33 30 35 18 

     Решени по същество с присъда 6 1 7 6 3 

     Прекратени и свършени по споразумение  34 32 23 29 15 

     в т.ч. свършени по споразумение по чл.381-384 26 28 18 25 14 

Свършени дела до 3 месеца 33 32 25 27 13 

Останали несвършени дела в края на отчета 4 6 9 8 7 

Обжалвани и протестирани дела 15 6 10 8 3 

Влезли в сила присъди 28 21 20 27 16 

     в т. ч. оправдателни присъди 3 0 0 0 0 

СВЕДЕНИЯ ЗА СЪДЕНИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА 

Съдени лица - общо 42 43 36 44 36 

     в т.ч. оправдани 3 0 0 0 0 

Осъдени лица - всичко 40 35 29 34 21 

Наложени наказания      

     Лишаване от свобода до 3 г.      

        Общо 19 20 18 18 17 

        Условно 13 9 4 12 9 

     Лишаване от свобода над 3-10 г. 16 14 10 15 4 

     Лишаване от свобода над 10-30 г. 1 1 1 1 0 

     Други наказания 4 0 0 0 0 

Лица с наложено наказание по чл. 381-384 по НПК 25 32 19 24 17 

    Източник: Висш съдебен съвет 

 
 

По отношение на съдените и осъдените лица, както и наложените наказания за 
престъпления, свързани с  пренасянето на наркотични вещества и прекурсорите към 
тях отново най-високо е равнището през 2014 г., като единствено при наложено 
наказание лишаване от свобода над 3-10 години най-много случаи (16) има през 2015 
и 2016 г. Лишаване от свобода над 10 години се отчита при единични случаи, като по-
често се е случвало в периода 2011 – 2015 г. (с 2-3 случая годишно). 
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Данни от Национален статистически институт 
 

По данни на Национален статистически институт през 2019 г. са регистрирани най-
много случаи, 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) за последните 20 години. През 1990 г. са регистрирани само 6 престъпления от 
този вид, през 2007 г. те са 1038, а през 2019 г. – 2865. През 2020 г. се отчита най-
висок относителен дял на престъпленията, свързани с наркотици и контрабанда на 
наркотични вещества и прекурсори спрямо всички регистрирани престъпления – 
11,8%, или повече от 2 пъти увеличение спрямо 2014 г. и повече от 3 пъти увеличение 
спрямо 2008 г. (виж Таблица 8-17) 

Тенденция на увеличение се наблюдава и по отношение на осъдените лица за 
престъпления, свързани с наркотици. През 1990 г. са осъдени 3 лица, през 2007 г. – 
1101 лица, а през 2019 г. – 2376 лица. През 2020 г. се отчита най-висок относителен 
дял на осъдените лица за престъпления, свързани с наркотици и контрабанда на 
наркотични вещества и прекурсори спрямо всички осъдени лица – 10,7%, или 
увеличение с 8,0 процентни пункта спрямо 2008 г. и с 6,2 процентни пункта спрямо 
2014 г. 

 
                                                                                                                            Таблица 8-17 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ И 
ОСЪДЕНИ ЛИЦА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ  

(2014 – 2020 г.) 
 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общо 
престъпления 

28 880 26423 28 119 26 753 25165 24962 23640 

Престъпления  
(по чл. 354а-354в,  
чл. 242, ал. 2-3 от НК) 

1594 1772 2118 2433 2382 2865 2795 

% от всички 
престъпления 

5,5 6,7 7,5 9,1 9,5 11,5 11,8 

Общо осъдени 
лица 

31 849 27787 28 301 28 500 23973 23389 21889 

Осъдени лица  
(по чл. 354а-354в,  
чл. 242, ал. 2-3 от НК) 

1427 1603 1955 2028 1989 2376 2347 

% от всички осъдени 
лица 

4,5 5,8 6,9 7,1 8,3 10,2 10,7 

Източник: Национален статистически институт 

 
В периода 2014 – 2020 г. броят на престъпленията, свързани с наркотици, 

завършили с осъждане (по чл. 354а-354в, чл. 242, ал. 2-3 от НК), извършени от 
мъже се е увеличил с 73,9%, докато престъпленията, извършени от жени са се 
увеличили близо 2 пъти. Най-голям брой престъпления, извършени от мъже досега се 
отчита през 2019 г. (2684), а най-голям брой престъпления, извършени от жени, са 
регистрирани през 2020 г. (виж Таблица 8-18) 
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                                                                                                                            Таблица 8-18 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ  
ПО ПОЛ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ  

(2014 – 2020 г.) 
 (брой) 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Престъпления  
(по чл. 354а-354в,  
чл. 242, ал. 2-3 от НК) 

1594 1772 2118 2433 2382 2865 2795 

извършени от        

мъже 1495 1615 1983 2284 2215 2684    2600 

мени    99   157   135   149  167   181      195 

     Източник: Национален статистически институт 

 

В периода 2014 – 2020 г. броят на осъдените мъже за престъпления, свързани 
с наркотици (по чл. 354а-354в, чл. 242, ал. 2-3 от НК) се е увеличил с 61,9%, докато  
осъдените жени за тези престъпления са се увеличили 2 пъти. Най-голям брой 
осъдени мъже досега се отчита през 2019 г. (2221), а най-много осъдени жени са 
регистрирани през 2020 г. (виж Таблица 8-19) 

                                                                                                                             Таблица 8-19 

ОСЪДЕНИ ЛИЦА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ  
ПО ПОЛ НА ОСЪДЕНИТЕ  

(2014 – 2020 г.) 
(брой) 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Осъдени лица  
(по чл. 354а-354в,  
чл. 242, ал. 2-3 от НК) 

1427 1603 1955 2028 1989 2376 2347 

мъже 1335 1451 1816 1884 1830 2221    2162 

мени    92   152   139   144  159   155      185 

    Източник: Национален статистически институт 

 

В периода 2011 – 2016 г. броят на децата преминали през детски педагогически 
стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви намаляваше. В 
следващите 2 години тази тенденция беше спряна. Но през 2020 г. се отчита най-
ниското ниво за последните 20 години по този показател. (виж Таблица 8-20) 

 През 2016 г. тенденцията на увеличаване на децата преминали през ДПС за 
употреба на психоактивни вещества беше преустановена, но през следващите тя 
отново беше подновена, като през 2019 г. достигна най-високото си ново за 
последните 15 години (643). През 2020 г., вероятно и заради пандемията от COVID-19, 
се наблюдава почти двойно намаление по този показател спрямо предишната година – 
343 деца, преминали през ДПС, заради употреба на психоактивни вещества, най-
ниското ниво за последните 10 години. 
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В същото време децата, регистрирани като извършители на престъпления, 
свързани с наркотици се увеличаваха постоянно през последните години, като през 
2018 г. достигнаха 475, над 2,5 пъти повече в сравнение с 2009 г. Това се дължи и на 
все по-големия дял на момичетата, извършители на престъпления – от 16,7% през 
2009 г. на 21,3% през 2019 г.  
 
                                                                                                                             Таблица 8-20 

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ИЗВЪРШИТЕЛИ НА 
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ 

(2012 – 2020 г.) 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Деца, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви  

общо за страната 7009 6439 5372 6145 5754 6784 6866 6700 5289 

    в това число:          

Употреба на 
психоактивни 
вещества                                      

437 517 532 572 480 518 549 643 343 

Деца, извършители на престъпления  

общо за страната 6304 6007 5402 5362 4980 4971 4857 4943 4417 

    в това число:          

Престъпления, 
свързани с 
наркотици 

277 342 356 406 407 421 475 451 354 

% от всички деца, 
извършители на  
престъпления 

4,4 5,7 6,6 7,6 8,2 8,5 9,8 9,1 8,0 

     Източник: Национален статистически институт 

 
 

Важно е да се отбележи и същественото увеличение на относителния дял на 
децата, извършители на престъпления, свързани с наркотици спрямо всички деца, 
извършители на престъпления – от 2,9% през 2009 г. до 9,8% през 2018 г. През 
последните две години се наблюдава намаление по този показател, но той е все още 
по-висок в сравнение с преди 5 години. 
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9. Пазари на наркотици 
 
 

 
 
В рамките на този раздел са разгледани следните основни теми: 

 Модели на трафик в страната и извън нея. 

 Особености на пазара на наркотици в България. 

 Изземвания на наркотични вещества и прекурсори. 

 Изземвания на нови психоактивни вещества. 

 Цени на наркотиците. 

 Чистота на наркотиците. 
 
 
 

Модели на трафик в страната и извън нея51 
 

През 2020 г. разпространението на COVID-19 и наложените противоепидемични 
мерки доведоха до временно нарушаване или прекъсване на веригите за доставки на 
наркотични вещества. Независимо от това, данните показват запазване на 
устойчивостта в търсенето, предлагането и употребата им. Прогнозите са, че с 
постепенното затихване на пандемията и премахване на ограничителните мерки, 
трафикът и разпространението на наркотични вещества ще се върнат към 
предпандемичните нива. България запазва ключовото си място на транзитна зона в 
международния наркотрафик, предвид минаващия през нея „Балкански път” за пренос 
на наркотици към и от Европа. През страната се трафикират всички традиционни 
наркотици, като през 2020 г. се наблюдава повишаване на трафика на кокаин към 
страни от Западна Европа и Турция, както и нарастване на случаите на трафик на 
марихуана. 

Запазват се логистичните функции и подизпълнителското място на българските 
престъпни групи. Участието им е на по-ниските нива в йерархията на чужди 
организирани престъпни групи, не са  самостоятелни, нямат собствени мрежи за 
дистрибуция в страните от Европейски съюз (ЕС) и не са собственици на пренасяните 
наркотични вещества. Прилагат комплексни действия по прикриване на престъпната 
дейност и безпрепятствено транспортиране на наркопратките през държавите по 
маршрута. Функционирането на групите е пряко продиктувано от целите им за 
реализиране на бързи и значителни печалби, което определя и действията им към 
максимално обезпечаване на целия маршрут на пренос чрез пряк контрол на 
движението на наркотични вещества – техническо или физическо проследяване, 
осигуряване на т.нар коридори при преминаване през държавните граници, 
елиминиране на пряк контакт между шофьора (куриера) и лидерското ниво на групите 
и други. 

Основна държава на произход на хероина, достигащ до Европа, е Афганистан. В  
зависимост от различни фактори (транспортна инфраструктура, правоприлагаща 
дейност, геополитическата стабилност и други) за преноса му се използват четири 
маршрута – Северен, Южен, Южнокавказки и Балкански. Хероинът е основният 
транзитно трафикиран наркотик по трите разклонения на „Балканския път” (централно, 
северно и южно) през българска територия. В по-голямата част от случаите той е 

                                                           
51

 Източник: Министерство на вътрешните работи. 
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пренасян през ГКПП, основно през турско-българската граница, като са засечени и 
някои преноси през „зелена“ граница. Престъпната  дейност се извършва по всички 
познати методи – трафик с автобуси, микробуси, леки и тежкотоварни автомобили. 
Трафикират се малки и големи количества, укривани в естествени кухини или в 
специално изградени тайници на автомобилите, в лични багажи или по телата на 
трафикантите. 

През 2020 г. не е засечен трафик на хероин по „Балканския път” с ирански 
камиони,  управлявани от ирански граждани и превозващи големи количества от 
наркотика, каквато тенденция се наблюдаваше през последните 2-3 години. Не е 
разкрит и трафик на хероин по маршрута от Югоизточна Африка за Централна и 
Западна Европа чрез въздушен транспорт от куриери, набирани в България и други 
балкански държави, каквато тенденция е наблюдавана през последните години. 
Вероятна причина е ограничаването на полетите, поради пандемичната обстановка. 
През изминалата година е засечен трафик през Южнокавказкия маршрут, като са 
разкрити два случая, касаещи една и съща организирана престъпна трупа, 
извършваща трафик на хероин по сухоземен път от Иран през Армения до Грузия и 
оттам с ферибот през Черно море до България. 

Турция остава основна разпределителна точка на хероин към Европа предвид 
утвърдените позиции на турски и кюрдски наркофамилии в страни от ЕС. В този аспект 
преносът му до нелегалните пазари на Европа традиционно се извършва от турски 
организирани престъпни групи, които организират доставките на едро и осъществяват 
контрол върху престъпните връзки по веригата на доставки. Албанските организирани 
престъпни групи също са със значимо участие в доставката и дистрибуцията на хероин 
до страни от ЕС, като те контролират и части от „Балканския път”. И в двата случая, 
българските групи остават с подизпълнителски и логистични функции. 

Пандемията реално доведе до прекъсване на международните вериги за 
снабдяване с наркотици и отчитайки промените към по-ниска активност на 
международния хероинов трафик, могат да се прогнозират и трансформации в неговия 
пазар. 

Световното производство на кокаин е концентрирано в Южна Америка (Колумбия, 
Перу и Боливия). Той се трафикира до Европа по въздух и вода, като ключови 
транзитни региони са Карибският басейн, Дубай (ОАЕ) и Западна Африка. През 2020 г. 
се отчита спад в трафика към Европа, но недостиг не се наблюдава, тъй като в 
страните от ЕС са налични големи складови количества от наркотика още от началото 
на пандемията. Наркотрафикантите се пренасочват към трафик чрез 
трансконтиненталната търговия на хранителни продукти (плодове, кафе, какао и др.) 
от Южна Америка до европейския континент, която независимо от сътресенията, не е 
засегната тежко от пандемията. Използват се различни методи за минимизиране на 
риска от разкриване – фалшиви документи за прикриване естеството и произхода на 
товарите; най-разнообразни начини за укриване сред легални стоки; използване на 
специфични мобилни приложения и сателитни мобилни устройства, неподлежащи на 
контрол и създаващи затруднения за разкриване. Кокаинът се включва в състава на 
различни материали, течности, хранителни стоки и др., от които следва вторично 
извличане на веществото в нелегални  лаборатории на европейска територия 
(предимно Нидерландия). 

За достигане на кокаина до големите европейски нелегални пазари в Западна 
Европа (Великобритания, Нидерландия, Испания и др.) от трафикантите се използват 
алтернативни и обиколни маршрути. В края на месец ноември 2020 г. е разкрит случай 
на трафик през Черно море – на пристанище „Варна-Запад” е засечен контейнер, 
пристигащ от Суринам, съдържащ подов дървен материал с укрит в сърцевината му 
кокаин. Освен пренос през Черно море, се наблюдава и по-активен сухоземен трафик 
както от Западна Европа (Нидерландия) в посока Турция, така и през България към 
държави от Западна Европа. 
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През последните 1-2 години на национално ниво се наблюдава активен транзитен 
пренос на големи количества кокаин през страната към държави от Западна Европа 
или в посока Турция. Има опити за организиране на алтернативен наркоканал през 
България към и от Европа, изграждане на депа за последващ пренос, включително и 
намерения за организиране на нелегални лаборатории за вторично извличане на 
кокаин. През 2020 г. са заловени едни от най-големите количества кокаин, засичани на 
нашата територия – общо близо 1 тон. 

Балканският регион, в това число и България, е транзитна зона за трафик на 
големи количества кокаин и крайна дестинация за малки пратки. Два са използваните 
модела за внасяне на кокаин в страната – чрез куриерски пратки или чрез куриери 
(гълтачи или мулета). Предвид неговата ограничена употреба поради високата му 
цена, трафикът до страната е с по-слаба активност. 

Страните от Близкия и Средния изток са едни от най-значимите потребители на 
синтетични наркотични вещества. Територията на България (чрез „Балканския път") 
е транзитна зона в международния трафик на амфетамини, метамфетамини и MDMA 
(екстази) от държави в Западна Европа (предимно Нидерландия и Белгия), където е 
съсредоточено световното производството, до Турция и Близкоизточния регион. 
Страната ни е крайна дестинация за малки количества амфетамин-база и MDMA 
(екстази). 

Канабисът (марихуаната) е най-разпространеното наркотично вещество в 
световен мащаб. За разлика от влиянието, което оказа пандемията от COVID-19 върху 
трафика на други наркотични вещества, при канабиса не се усеща недостиг, тъй като 
добивът му е в близост до нелегалните пазари и много страни, включително и 
България, задоволяват сами нуждите на вътрешния си пазар. Запазва се тенденцията 
на мащабно отглеждане на канабис в страни от Западните Балкани (основно Албания), 
които са източник на значими количества марихуана за разнопосочен трафик както към 
държави от Централна и Западна Европа, така и към Турция и Близкоизточния регион. 
Независимо от крайната дестинация, територията на България се използва за пренос, 
като наркотикът влиза предимно през границата със Северна Македония, а в 
логистиката се използват товарни автомобили и фирми с българско, македонско, 
гръцко и турско участие. Наблюдава се възходяща тенденция при трафикираните 
количества марихуана от България за Турция, което е продиктувано от активното 
търсене и високата й цена на турска територия. Прогнозира се увеличаване на 
активността на криминалния контингент, отглеждащ канабис, с цел реализацията му в 
съседната страна. 

В глобален план производството на хашиш е концентрирано в Мароко. Крайните 
дестинации са европейски държави със значителен брой мюсюлманско население 
(Белгия, Холандия, Скандинавски държави, Германия и други). Трафикът се извършва 
обикновено по вода до Испания, като напоследък се използва пътя през Канарските и 
Балеарските острови. През последните години зачестяват случаите на задържани 
български граждани на чужда територия, които пренасят тонове хашиш с ветроходни 
яхти. Запазва се и тенденцията към трафик на големи количества марихуана и хашиш 
чрез товарен автомобилен транспорт, собственост на български транспортни фирми, 
от Испания с крайна дестинация западноевропейски държави. 

Територията на България се използва и за транзитен трафик на прекурсори 
(основно  оцетен анхидрид и медикаменти, съдържащи псевдоефедрин) и пре-
прекурсори към и от Европа. 
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Особености на пазара на наркотици в България52 

 
В сравнение със западноевропейските страни България не е сред големите пазари 

на наркотични вещества, но е ключова страна по един от най-старите и утвърдени 
канали за международен наркотрафик „Балканския път”. Предполага се, че страната ни 
трайно ще запази транзитните си характеристики при преноса на наркотици към и от 
Европа, предвид географското си местоположение – близостта до Близкия изток (най-
големият производител на опиум в света е Афганистан), до Турция (депо и 
разпределителен център), до Западните Балкани (производител на канабис) както и 
обстоятелството, че Европа е основен доставчик на синтетични наркотици за 
държавите от Близкоизточния регион. В този контекст може да се прогнозира, че в 
бъдеще трафикът на наркотични вещества ще остане важен криминален пазар за 
българската организирана престъпност. 

В сравнение с предходни години значими промени при разпространението на 
наркотични вещества на действащите престъпни групи не се наблюдават.  
Разпространението на наркотици не е централизирано и монополизирано, извършва 
се на местно (локално) равнище от самостоятелни, с по-ниска численост регионални 
групи, чиито  членове споделят разнообразни отговорности. Паралелно с тях действат 
и малки капсулирани  групи в рамките на „приятелска търговия” (предимно при 
канабиса) сред лица със сходни занимания и интереси (учащи, увеселителни 
заведения, фитнес зали, клубна среда и други). Засечени са случаи, при които лица с 
високо образование и чисто съдебно минало се ангажират  в пазара на канабис, като 
освен в „приятелската търговия”, те се включват в отглеждането и разпространението 
му. Същевременно са идентифицирани и групи с по-висок криминален потенциал, 
отличаващи се с пирамидална структура, с ясно обособен лидер, в които всеки  
участник изпълнява определена функция в йерархията. 

През последните години българският пазар на наркотични вещества се 
характеризира с относителна стабилност. С най-високо ниво на разпространение 
остава канабисът, следван от  метамфетамини, амфетамини и кокаин. С най-нисък 
пазарен дял е хероинът, като в много региони на страната се наблюдава устойчив спад 
на разпространението и потреблението му. Причините за намалената употреба са: 
пренасочване на наркозависимите към лекарствени  вещества със същия въздействащ 
ефект, ориентация към потребление на други видове наркотични вещества и ниският 
дял на нови наркозависими. 

През 2020 г. са заловени големи количества кокаин на територията на страната, 
които са обект на транзитен трафик към държави от Западна Европа и Турция. Малка 
част от пренасяния наркотик остава за дистрибуция в страната, което увеличава 
достъпността му и води до лек ръст в потреблението. Въпреки това, пазарът на кокаин 
в страната остава силно ограничен. При потреблението му се наблюдава цикличност и 
сезонен характер – увеличава се в края на седмицата, по време на празници и през 
туристическите сезони в летните и зимните курорти. През 2020 г. поради намаления 
чуждестранен туристически поток към страната,  търговията с кокаин на национално 
ниво е силно ограничена. 

Канабисът (марихуаната) е с най-висок пазарен дял. Той е утвърден, търсен, 
лесно  достъпен и употребяван наркотик от всички възрастови групи. Параметрите на 
разпространението му запазват устойчивост на територията на цялата страна. То се 
извършва както под контрола на организираната престъпност, така и чрез „приятелска 
търговия”. Сериозна промяна в пазара на канабис, поради пандемията от COVID-19, не 
се отчита. На територията на цялата страна се наблюдава разширяване на 
географския обхват на отглеждането му и недостиг в предлагането не се усеща. 
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 Източник: Министерство на вътрешните работи. 



135 
 

Производството и разпространението на амфетамини и метамфетамини са важен 
пазар за организираната престъпност в страната. Дистрибуцията им се извършва 
паралелно с  разпространението на канабис и следва подобен модел. Пазарът им е 
устойчив и балансиран и се основава на местното производство. В сравнение с 
амфетамините и метамфетамините, MDMA (екстази) е със сходно въздействие, но е с 
по-ниско равнище на разпространение в страната, а търгуваните количества са на 
база трафик от държави в Западна Европа (Нидерландия, Белгия). 

Новите психоактивни вещества навлизат бавно на националния нелегален пазар, 
а разпространението им все още не е под контрола на организираната престъпност. 
Снабдяването с тях се извършва чрез онлайн търговия или пратки с куриерски фирми 
основно от Китай или Индия. На българския нелегален пазар от дизайнерските 
наркотици (макар и ограничен), с най-голям дял са т.нар. синтетични канабиноиди, 
които се разпространяват под формата на „чай за пушене”, „синтетичен канабис“ и др.  

Прогнозира се, че в средносрочен и дългосрочен план престъпната дейност с 
наркотични вещества ще запази устойчивост и стабилност. Не се очакват съществени 
промени в структурата на националния наркопазар и моделите на употреба. 
Евентуални изменения могат да произтекат от промяна в глобалните тенденции в 
търговията с наркотици, от динамичната поява на нови психоактивни вещества, както и 
от водещата роля на интернет за свободен достъп до онлайн  пазарите. Очаква се да 
продължи нарастването на куриерските пратки и услуги, както и онлайн търговията, 
основно в „тъмната мрежа“ (Darknet). 

Ролята на България в производството на наркотични вещества на европейско ниво 
е силно ограничена и несравнима с тази на страните от Западна и Централна Европа. 
На българска територия производството е сведено до синтезиране на амфетамини и 
метамфетамин и отглеждане на канабис. Дистрибуцията на хероин и кокаин е 
базирана на трафик, а на канабис, амфетамин и метамфетамин предимно се основава 
на местно производство. Малка част от готовата продукция е насочена за трафик към 
съседни страни (Гърция, Турция). Ограничителните мерки на международно ниво, 
свързани с COVID-19, доведоха до прекъсване на доставките на прекурсори и 
химикали, използвани в химическия синтез. 

В страната в ограничени количества се произвеждат амфетамини, а през 
последните години и метамфетамини („пико”), в нискобюджетни нелегални 
лаборатории от „кухненски” тип. В тези малки лаборатории за синтезиране на 
метамфетамин се използват самоделно сглобени и мобилни инсталации за протичане 
на химичните процеси, като капацитетът на производство е до няколко килограма. 
Отчита се повишаване качеството на готовата  продукция, като тя е за лична употреба, 
за лица от близкото обкръжение или за местно  предлагане. Като прекурсори се 
използват лекарствени вещества, съдържащи псевдоефедрин или чист ефедрин, 
внасяни от Турция. Достъпността до амфетамина е сравнително по-голяма, по-евтин е 
и по-широко разпространен на улицата. Анализите сочат, че през последните няколко 
години се следва международната тенденция при неговото синтезиране – използва се 
готова амфетамин-база, произвеждана основно в Нидерландия, където цената е 
ниска. Тя се внася в България и се извършва само крайния етап от технологичния 
процес т.нар. кристализация на амфетамин-базата до субстанция, предлагана на 
наркопазара. Относно параметрите и обема на престъпната дейност не се отчитат 
съществени промени. 

Два са моделите на отглеждане на канабис – на открито (при полеви условия) и на 
закрито (по т.нар. метод indoors). Голямото търсене и популярността на канабиса в 
национален план са причина географските граници на незаконния му добив да се 
разширяват в цялата страна. Готовата продукция е ориентирана основно към 
потребностите на вътрешния нелегален пазар, като част от нея се разпространява 
чрез „приятелска търговия”. В повечето случаи се наблюдава разделяне на 
отглеждането и разпространението. Престъпната група наема и оборудва апартаменти 
в градове или къщи в села, като част от участниците със съответната експертиза 
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отглеждат канабиса, а други комуникират с групи за разпространение. Предвид 
изключително благоприятните климатични условия в Югозападна България (Петричко-
Санданския регион), там е концентрирано отглеждането на канабис на открито, като 
годишната реколта е само една, а канабисът е по-нискокачествен. Нивото на участие 
на организираната престъпност е различно в зависимост от обема на производство. 
Вторият метод на отглеждане на канабис е в закрити помещения. Този модел 
устойчиво набира скорост през последните години, като се отглеждат хибридни 
сортове канабис с високо съдържание на активно вещество (THC). Поради високото си 
качество този канабис е търсен и конкурентен, като се наблюдава тенденция част от 
готовата продукция да се изнася за Турция. Предимствата на този начин на 
отглеждане са: реализиране на 3-4 реколти през годината, избягване на рисковете, 
свързани с промяната в климата и кражбите от посевите на открито, които са все по-
често явление. Предвид широкото търсене на канабис и амфетамини се прогнозира, че 
в перспектива тяхното производството ще остане стабилно и успоредно с това ще 
бъде балансирано с потребностите на националния нелегален пазар. Ще продължи 
тенденцията готовата продукция да се насочва основно към престъпни групи за 
наркоразпространение. Трайно ще  продължи използването на интернет като източник 
на информация за начините за производство на наркотични вещества и като 
алтернативен начин на търговия. 

От направения анализ на оперативната обстановка в страната през 2020 г. се 
наблюдава тенденция лица, които са неизвестни до този момент на Министерство на 
вътрешните работи да участват активно при извършването на престъпления, свързани 
с производство и разпространение на наркотични вещества. Те работят предимно на 
местно, ниско ниво, като продажбите се осъществяват основно онлайн и чрез ползване 
услугите на различни куриерски фирми. 

 

 

Изземвания на наркотични вещества и прекурсори 
 

Държавните структури, противодействащи на предлагането на наркотици в 
България, са Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Главна дирекция „Борба 
с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДНП) 
към Министерство на вътрешните работи (МВР), Агенция „Митници“ (АМ) към 
Министерство на финансите и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).  
Междуинституционалната координация между МВР, ДАНС и АМ се осъществява въз 
основа на утвърдени правила, а вътрешното взаимодействие между отделните 
структури в МВР – съгласно Закон за Министерство на вътрешните работи. 

През 2020 г. на територията на страната от структурите на Министерство на 
вътрешните работи и Агенция „Митници“ са иззети 269,362 кг опиоиди, 926,667 кг 
кокаин, 372,134 кг и 11 867 броя таблетки амфетаминов тип стимуланти, 3120,635 кг 
канабис (суха маса), 49 027,460 кг и 13 584 броя стръкове канабис, 0,250 кг хашиш, 
10,449 кг синтетични канабиноиди. (виж Таблица 9-1) 

Общото количество наркотични вещества и прекурсори, задържани от Агенция 
„Митници” през 2020 г. възлиза на 2840 кг, 65640 таблетки и 9 литра наркотични 
вещества и прекурсори за тяхното производство в 66 случая. От тях наркотиците са 
2820 кг, 20750 таблетки и 9 литра, а прекурсорите – 19.846 кг и 44890 таблетки. 
Задържаните количества наркотици и броят на залавянията остават относително 
непроменени спрямо предходната година, когато бяха иззети общо 2220 кг и 265870 
таблетки наркотични вещества в 70 случая. 

За поредна година марихуаната е най-често задържания вид наркотик на 
границите на страната. През 2020 г. митническите служители предотвратяват 24 опита 
за нелегален трафик и задържат общо 2230 кг, което представлява 32% ръст спрямо 
2019 г. (1688 кг в 19 случая). 



137 
 

Таблица 9-1 

ИЗЗЕТИ КОЛИЧЕСТВА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИ 
ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“  

ПРЕЗ 2020 Г. 

ВИД 

 
МВР МВР + 

АГЕНЦИЯ 
„МИТНИЦИ“ 

АГЕНЦИЯ 
„МИТНИЦИ“ 

ОБЩО 
КОЛИЧЕСТВО 

НВ ГДНП ГДБОП ГДГП 

ХЕРОИН кг 9,639 8,600 0,005 71,400 179,712 269,356 

ОПИУМ кг 0 0 0 0 0,006 0,006 

КОКАИН кг 363,858 337,471 0 162,529 62,809 926,667 

АМФЕТАМИН 

кг 39,040 225,130 5,806 0,260 0,001 270,237 

брой 
таблетки 3561 0 0 0 0 3561 

МЕТ- 
АМФЕТАМИН 

кг 11,752 1,380 1,035 0 11,811 25,978 

брой 
таблетки 355 0 0 0 0 355 

ЕКСТАЗИ 
(ТАБЛЕТКИ) 

кг 29,819 29,070 17,030 0 0 75,919 

брой 
таблетки 

2751 5200 0 0 0 7951 

БАРБИТУ-
РАТИ 

кг 35,051 0 0 0 0 35,051 

БЕНЗОДИА-
ЗЕПИНИ 

брой 
таблетки 

0 0 0 640 20110 20750 

GBL литри 0 0 0 0 9 9 

LSD дози 0 0 0 0 199 199 

КАНАБИС 
(СУХА МАСА) 

кг 661,997 0,900 227,315 96,355 2134,068 3120,635 

КАНАБИС 
(СТРЪКОВЕ) 

кг 6326,940 0 42700,52 0 0 49027,460 

брой 
стръкове 

13147 71 366 0 0 13584 

КАНАБИС 
(МАСЛО) 

литри 0 0 0 0 0,129 0,129 

ХАШИШ кг 0,240 0 0 0 0,010 0,250 

СИНТЕТИЧНИ 
КАНАБИНОИДИ 

кг 7,705  2,744 10,449 

Khat кг 0 0 0 0 94,000 94,000 

ПРЕКУРСОРИ 

кг 85,632 0 0 0 19,846 105,478 

литри 64,570 35,000 0 0 0 99,570 

брой 
таблетки 

79 2300 0 0 44890 47269 

Източник: МВР, Агенция „Митници“, EWS, НФЦ 

 

През 2020 г. се наблюдава засилен трафик на марихуана от и през България в 
посока Турция, където търсенето и цената ѝ на черния пазар са нараснали значително. 
На българо-турската граница са реализирани 15 от залавянията с общо количество 
131 кг. Анализът на тези случаи и на направените задържания на турската страна на 
границата сочи, че марихуаната се трафикира както в конструкционни кухини и 
специално изградени тайници на леки автомобили, така и на лесно достъпни места в 
товарни автомобили. Използваните превозни средства са основно с българска и турска 
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регистрация, следвани от тези със сръбска и македонска. Част от задържаната 
марихуана е отгледана в България.  

Тревожен е фактът, че през 2020 г. зачестяват опитите за износ от страната на 
големи количества канабис от български фирми (с чуждестранно участие), 
разполагащи с разрешителни от Министерство на земеделието, храните и горите да 
отглеждат растения от рода на конопа за производство на влакна. На 16.12.2020 г. 
митнически служители на ГКПП Дунав мост II Видин са задържали 2000 кг сушени 
съцветия от растението коноп с ТНС 0,55%, предназначени за Белгия. 

На 27.08.2020 г. митнически служители на ГКПП Кулата са извършили проверка на 
товарна композиция с български регистрационни номера, пътуваща празна от Испания 
за България. В пода на ремаркето е открит специално изграден тайник, съдържащ 162 
вакуумирани пакети, с общо тегло 81,165 кг марихуана.  

COVID-19 пандемията през 2020 г. и свързаните с нея ограничения за пътуване 
нанасят сериозни промени върху основния сухопътен маршрут за трафик на хероин 
към нелегалните наркопазари в Западна Европа. През изминалата година на 
границите на страната са задържани 251 кг хероин в 6 опита за нелегален трафик, 
което е най-малкия брой случаи за последните 10 години. Иззетото количество бележи 
спад от 50% спрямо предходната година.  

Установената през последните 5 години трайна тенденция за контрабанда на 
значими количества хероин с произход Иран в товарен транспорт по „Балкански път“ е 
нарушена поради противоепидемичните мерки и затварянето за няколко месеца на 
ирано-турската граница. За сметка на това отново е активизиран „Кавказкият път“ през 
Азербайджан, Армения, Грузия и Черно море, като алтернативен маршрут за трафик 
на хероин. 

Морският и фериботен транспорт са друга алтернатива при контрабандата на 
хероин от Пакистан и Иран през изминалата година. През м. март 2020 г. във 
вътрешността на страната са иззети 71,400 кг хероин. Наркотикът, натоварен в 
Армения, е укрит в цилиндрите за сгъстен въздух на товарен автомобил, влязъл в 
България с фериботната линия Батуми-Бургас. На територията на Грузия са 
задържани още 40 кг хероин, подготвени за транспортиране по същия маршрут с лек 
автомобил. 

На 24.05.2020 г., митнически служители на ГКПП Капитан Андреево са намерили 
100 кг хероин в шофьорската кабина на камион, пътуващ от Турция през България за 
Босна и Херцеговина.  

По отношение на кокаина, през 2020 г. се отчита значително увеличение на 
задържаните количества спрямо предходните няколко години (2020: 225 кг в 5 случая; 
2019: 3 кг в 2 случая). Общо 183 кг са иззети в 2 случая при внос на стоки в контейнери, 
пристигащи от Южна Америка. 

През м. януари 2020 г. на територията на страната са задържани 120 кг кокаин, 
импрегниран в стените на кашони с цитрусови плодове. Наркотикът е доставен от 
Колумбия в два от общо 4 контейнера, пристигнали на пристанище Солун. В 
последствие е проведена полицейска операция на територията на Испания и 
Колумбия, при която са задържани 8 лица, свързани с организацията на трафика. 

На 11.11.2020 г. на пристанище Варна-запад е проверен 40 футов контейнер, 
пътуващ по маршрут: Суринам - Доминиканска Република - Испания - Турция - Варна 
Запад, България, при което са открити 234 плоски пакети с общо 62,394 кг кокаин, 
укрити във вътрешността на 78 дървени дъски. С цел продължаване на разследването 
е проведена „контролирана доставка” до Нидерландия, където са задържани двама 
нидерландски граждани, а трети се издирва. 

В другите три случая кокаинът е открит в шосеен транспорт при опит да бъде 
изнесен от България за Турция и Румъния. 
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 През 2020 г. митническите органи са предотвратили четири опита за 
контрабанда на 12 кг метамфетамин. Предвид информацията за засилено 
производство на метамфетамин в няколко региона на Афганистан и Иран и 
множеството задържания, направени на турско-иранската граница, може да се направи 
предположение, че този вид наркотик ще има все по-голямо значение в нелегалния 
трафик през България в близко бъдеще. 

 В контекста на нарастващата електронна търговия и „тъмната мрежа“ Darknet, 
които осигуряват анонимна платформа за търговия с незаконни стоки и услуги, през 
2020 г. в 11 случая са задържани 20750 таблетки различни видове бензодиазепини под 
контрол. В пощенски и експресни куриерски пратки, в страната ни продължават да 
влизат от Китай и Холандия и нови психоактивни вещества и техни аналози, които 
още не са включени в Списъците към Наредбата за реда за класифициране на 
растенията и веществата като наркотични. За първи път в полезрението на 
митническите органи се появиха в малки количества синтетичните наркотици 
мефедрен (5 MMPA), метоксифенциклидин (3-MeO-PCP), флуороетамфетамин (2-
FEA), 1cP-LSD - синтетичен наркотик от групата на лизергамидите и др. 

През 2020 г. служителите на Агенция „Митници” са предотвратили 12 случая на 
контрабанда на наркотични вещества съвместно с други правоприлагащи органи, както 
следва: 

 съвместно с ГДБОП – 162,529 кг кокаин, 71,400 кг хероин и 96,355 кг марихуана; 
 съвместно с ГДГП –  0,260 кг амфетамин и 640 таблетки клоназепам; 
 съвместно с ДАНС – 2,990 кг марихуана и 10,771 кг метамфетамин.53 

 

 

Изземвания на нови психоактивни вещества 

 

През 2019 г. от Системата за ранно предупреждение за нови психоактивни 
вещества (EWS) в България са идентифицирани 18 нови психоактивни вещества в 
119 отделни случая на изземване. Общо тегло на иззетите вещества е 3430,97 
грама.  

Синтетичните канабиноиди са най-голямата група нови вещества, 
идентифицирани в България по отношение на броя на случаите и количество – 107 
случая, 2392,66 грама. Най-често идентифицираният синтетичен канабиноид (подобно 
на установените през 2018 г.) е 5F-ADB (5-fluoro-MDMB-PINACA), импрегниран в 
растителна маса. 5F-ADB е докладван, както в самостоятелна субстанция, така и в 
смес с други канабиноиди, като най-многобройни са случаите в комбинация с FUB-AMB 
(AMB-FUBINACA; MMB-FUBINACA).  

Три нови синтетични канабиноида са докладвани за първи път в България през 
2019 г. – FUB-144 (FUB-UR-144), MFUBINACA и 4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-
BUTINICA). Към момента само последното вещество е поставено под контрол 
съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП).  

Други синтетични канабиноиди докладвани през 2019 г. са 5F-MDMB-PICA, AB-
FUBINACA, AB-CHMINACA, MDMB-CHMICA и AMB-FUBICA. 

Освен синтетични канабиноиди, през 2019 г. са идентифицирани и вещества от 
групите на катиноните (N-ethylpentylone и 4-chloroethcathinone), фенетиламините (2C-B, 
25B-NBOMe, DOC) и други (кетамин и кратом). (виж Таблица 9-2) 

 

 

 

                                                           
53

 Източник: Агенция „Митници“, Министерство на финансите. 
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Таблица 9-2 

ИЗЗЕТИ КОЛИЧЕСТВА НОВИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, 
 ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПО ЛИНИЯ НА EWS ПРЕЗ 2019 г. 

НПВ В комбинация/ 
смес 

Брой 
случаи 

Количество Мерна 
единица 

Група  
НПВ 

5F-ADB  57 443,31 грам 

Синтетични 
канабиноиди 

5F-ADB FUB-AMB 15 895,70 грам 

5F-ADB AB-FUBINACA 1 0,50 грам 

5F-ADB FUB-144 1 1,65 грам 

FUB-AMB  1 13,60 грам 

FUB-AMB MFUBINAC 1 78,49 грам 

5F-MDMB-PICA  19 593,42 грам 

4F-MDMB-BINACA  7 335,73 грам 

AB-FUBINACA  1 0,34 грам 

AB-FUBINACA AB-CHMINACA 1 0,60 грам 

FUB-144  1 3,58 грам 

MDMB-CHMICA  1 0,74 грам 

AMB-FUBICA  1 25,00 грам 

N-ethylpentylone  1 0,12 грам 
Катинони 

4-Chloroethcathinone  1 0,10 грам 

2С-В  3 4,00 грам 

Фенетил-
амини 

2С-В  1 6 таблетка 

25B-NBOMe 25C-NBOMe 1  картонче 

DOC  1 0,03 грам 

Ketamine  1 5,06 грам  

Kratom  3 1029,00 грам  

Общо  119 3430,97   

Източник: МВР, Агенция „Митници“, EWS, НФЦ 

 

През 2020 година в България са идентифицирани общо 38 нови психоактивни 
вещества в 1445 отделни случая на изземване. Общо тегло на иззетите нови 
психоактивни вещества е 23025,99 грама.  

Аналогично на ситуацията с предходните години и през 2020 г., синтетичните 
канабиноиди остават най-голяма група нови психоактивни вещества, идентифицирани 
в България по отношение на броя на случаите и количество – 21 вещества, в 1414 
случая, общо 14443,23 грама. Най-често срещаните идентифицирани синтетични 
канабиноиди са: 5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201), 4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-
BUTINACA, 4F-ADB) и MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA). В множеството от 
случаи синтетичните канабиноиди се срещат импрегнирани в растителна маса. 
Значително по-малко са регистрираните случаи, в които веществата са в прахообразна 
форма.  
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Таблица 9-3 

ИЗЗЕТИ КОЛИЧЕСТВА НОВИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, 
 ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПО ЛИНИЯ НА EWS ПРЕЗ 2020 г. 

НПВ В комбинация/ 
смес 

Брой 
случаи 

Количество Мерна 
единица 

Група  
НПВ 

4F-MDMB-BINACA  457 3953,94 грам 

Синтетични 
канабиноиди 

5F-MDMB-PICA  530 4006,20 грам 

5F-ADB  64 1757,10 грам 

MDMB-4en-PINACA  306 1934,88 грам 

AMB-FUBINACA  5 56,30 грам 

CUMYL-PeGACLONE  1 3,05 грам 

AB-CHMINACA  5 3,39 грам 

AB-PINACA  1 82,19 грам 

MDMB-CHMICA  8 0,85 грам 

ADB-BUTINACA  3 2,29 грам 

5F-AMB-PICA  2 3,04 грам 

5F-ADBICA  1 1,01 грам 

5F-EDMB-PICA  6 497,00 грам 

4F-MDMB-BICA  3 999,00 грам 

5F-ADB 5F-MDMB-PICA 2 1,08 грам 

5F-ADB 4F-MDMB-BINACA, 
MMB-4en-PICA 

1 49,83 грам 

5F-ADB ADB-FUBINACA 1 69,99 грам 

5F-MDMB-PICA THC 1 0,46 грам 

5F-MDMB-PICA MDMB-4en-PINACA 3 968,17 грам 

AMB-FUBINACA ADB-FUBINACA 2 11,19 грам 

JWH-122 RCS-4 1 0,48 грам 

4CN-MDMB-BUTINACA MMB-4en-PICA 1 16,08 грам 

MDMB-4en-PINACA 5F-MDMB-PICA, 
4F-MDMB-BINACA 

6 4,17 грам 

5F-MDMB-PICA 4F-MDMB-BINACA 1 0,01 грам 

5F-EDMB-PICA 5F-MPP-PICA 1 20,24 грам 

5F-EDMB-PICA MDMB-4en-PINACA, 
5F-EMB-PICA 

2 1,20 грам 

3-MeO-PCP  1 0,30 грам Арилцикло-
хексиламини Ketamine  1 0,98 грам 

Mephedrene  1 0,30 грам Арилал-
киламини 

Flualprazolam  1 1,50  Бензодиа-
зепини 

Methcathinone  1 3,59 грам 

Катинони 
Ethylone  1 0,34 грам 

5-DBFPV  1 20,00 грам 

BMDP  1 1,65 грам 

Isopropylphenidate  1 25,00 грам Пиперидини 

DMT  2 150,00 грам Триптамини 

2-FEA  1 0,30 грам 
Фенетил-

амини 
2C-B  1 3 таблетка 

2C-B  5 19,00 грам 

Fentanyl  1 0,06 грам Опиоиди 

1p-LSD  3 0,82 грам  

1Cp-LSD  2 0,12 грам 

Kratom  6 7490,10 грам 

Khat  1 868,70 грам 

Общо 1445 23025,99   

Източник: МВР, Агенция „Митници“, ВМА, EWS, НФЦ 
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През 2020 г. са идентифицирани многобройни случаи на смеси от синтетични 
канабиноиди, в най-различни комбинации – между вече познати и поставени под 
контрол вещества и такива, които се срещат за първи път, както и само такива 
представляващи смес от нови вещества. Не на последно място трябва да се отбележи, 
че в анализирани проби от растителна маса, които представляват смес от вещества, 
се среща и комбинация  между синтетичен канабиноид и тетрахидроканабинол 
(активното вещество участващо в състава на конопа). Тази комбинация представлява 
все по-голям интерес за  Системата за ранно предупреждение, тъй като броят на 
регистрираните случаи в различните държави от ЕС от 2018 г. насам показва 
значително нарастване. Една от причините е, че независимо от това, че синтетичните 
канабиноиди имат сходен с канабиса ефект, те могат да допринесат за много по-
големи вреди, включително интоксикация. 

Към общия брой случаи на докладваните синтетични канабиноиди са включени и 
тези, които са установени за първи път през 2020 г., по-голямата част, от които не са 
поставени под контрол съгласно вътрешното ни законодателство. Техният брой през 
настоящата година е значително по-висок от предходните години – общо 11 нови 
вещества (MDMB-4en-PINACA, CUMYL-PeGACLONE, 4CN-MDMB-BUTINACA, MMB-
4en-PICA, ADB-BUTINACA, 5F-AMB-PICA, 5F-ADBICA, 5F-EDMB-PICA, 4F-MDMB-BICA, 
5F-MPP-PICA, 5F-EMB-PICA) са постъпили в Системата за ранно предупреждение, от 
които само 2 са докладвани през първата половина на годината. От тях MDMB-4en-
PINACA е регистрирано за първи път през първата половина на 2020 г. и е поставено 
под контрол през есента на 2020 г. Останалите могат да се разглеждат като химични 
аналози на познати и поставени вече под контрол синтетични канабиноиди. 

Освен синтетични канабиноиди, през 2020 г. са идентифицирани и 17 вещества  от 
групите на: катиноните (4), арилциксохексиламините (2), арилалкиламините (2), 
опиоидите (1), фенетиламините (1), бензодиазепините (1), триптамините (1), 
пиперидини и пиролидините (1) и други (4). Техният брой сравнен с предходните 
години също показва значително завишаване. (виж Таблица 9-3) 

 

 

Цена на наркотиците 
 

Цена на улично ниво54 
 
В периода 2015 – 2020 г. най-разпространената цена на дребно за грам канабис 

(трева) е около 10 лева, което е по-ниско ниво в сравнение с предишните години, 
когато се движеше в рамките на 15-20 лева. Цената на вносния канабис (трева) е 15-
20 лева, като максималната й стойност през 2018 г. не превишава 35 лева. Една 
цигара канабис е около 10 лева, като максималната цена на вносна цигара достига до 
35-40 лева. Най-разпространената цена за грам канабис смола (хашиш) се покачва 
през последните години, като през 2020 г. е 35 лева. 

През последните години цената на хероина се задържа около 50 лева на грам, с 
някои колебания през 2019 г., като максималната цена на белия хероин през 2020 г. 
достига до 300 лева на грам. 

Най-разпространена цена на грам амфетамин и таблетка екстази се задържа 
около 15-20 лева, докато тази на грам метамфетамин намалява и през 2020 г. е 20 
лева, макар и максималната цена на пазара на дребно достига 100-110 лева. Цената 
на кокаина остава непроменена през последните 10 години – около 120 лева за грам. 

                                                           
54

 Източник: Проучване относно цени на наркотиците на улично ниво (данни от МВР, ОСНВ, ПИЦ и НПО), 

НФЦ, НЦОЗА. 
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През 2020 г. най-разпространена цена на дребно на доза LSD (30 лева) е по-
висока в сравнение с последните две години, докато максималната цена достига до 
100-150 лева за доза. (виж Таблица 9-4) 

Таблица 9-4 
 

ЦЕНИ НА НЯКОИ НАРКОТИЦИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018 – 2020 г. 

(в лева) 

 Канабис (трева)  
грам 

Канабис (трева) 

цигара 
Канабис (трева) (внос) 

грам 
Канабис (трева) (внос) 

цигара 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

МИН. 

ЦЕНА 3 5 5 2 3 2 8 5 5 4 5 3 

МАКС. 

ЦЕНА 30 30 30 15 15 30 30 50 35 35 20 40 

НАЙ-

РАЗПР. 

ЦЕНА 10 10 10 10 10 10 20 15 20 10 10 10 

 Канабис (смола)  
грам 

Хероин (неуточнен) 

грам 
Хероин (бял) 

грам 
LSD 

доза 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

МИН. 

ЦЕНА 7 8 10 15 20 12 25 25 30 10 15 10 

МАКС. 

ЦЕНА 50 70 120 180 150 125 180 150 300 60 150 100 

НАЙ-

РАЗПР. 

ЦЕНА 30 15 35 40 60 50 50 30 50 20 20 30 

 Амфетамин 

грам 
Метамфетамин 

грам 
Екстази 

таблетки 
Кокаин  

грам 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

МИН. 

ЦЕНА 4 5 10 8 15 10 6 7 8 50 30 60 

МАКС. 

ЦЕНА 85 70 70 100 100 110 45 40 50 200 200 180 

НАЙ-

РАЗПР. 

ЦЕНА 15 15 20 60 30 20 15 15 20 120 120 120 

Източник: МВР, ОСНВ, ПИЦ, НПО, НФЦ 

 
 
 

Чистота на наркотиците55 
 

През 2020 г. наркотични вещества представляващи коноп, хероин и кокаин са 
изследвани, както в лабораторията на сектор „Наркотици и токсикохимия” на 
Национален институт по криминалистика към Министерство на вътрешните работи 
(НИК-МВР), така и в 20 регионални лаборатории на МВР. Веществата, 
представляващи амфетаминови производни (вкл. амфетамин, метамфетамин, MDMA) 
са анализирани в НИК-МВР и 10 от регионалните лаборатории. 

Изследваните проби растителна маса на територията на страната, 
представляващи коноп остават рекордни на фона на всички останали наркотични 
вещества и се запазват сравнително еднакви с тези от предходната година – 12362 
отделни случая за 2020 г.  В зависимост от пазара, на който се предлагат (на дребно, 
междинен или на едро), най-многобройни са случаите, в който коноп се предлага на 
пазара на дребно. Процентното съдържание на активнодействащия компонент 
тетрахидроканабинол (ТНС) се запазва стабилно и идентично на предходната 
година, като се наблюдава леко увеличение в максималните нива. 
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 Източник: Национален институт по криминалистика, Министерство на вътрешните работи. 
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Броят на пробите, в които е доказан хашиш, с активнодействащ компонент THC, е 
два пъти по-голям от този през 2019 г. – 636 отделни случая. Освен това границите, в 
които варира процентното съдържание са значително променени. Наблюдава се спад 
в долната граница от 2,2% през 2019 г. до 0,5% през 2020 г., както и завишаване в 
горната граница, от 15% до 39,5%.  

Значителен е и броят на случаите със заловени конопени растения, установени 
през 2020 г., който наброява 4016. Процентното съдържание на THC е не по-малко 
впечатляващо – в диапазона между 0,02% и 30,0%, като най-често срещаната 
концентрация е 15,0%.  

Количествата диацетилморфин в пробите на хероина, изследвани в страната 
през 2020 г. остават непроменени. Разпространението е на ниво пазар на дребно и 
междинен, аналогично на това през 2018 г. и за разлика от 2019 г., където се 
наблюдава и разпространение на пазар на едро. Чистота на хероина във 
максималните проценти е идентична с тази установена и в предходната година – 
87,0% и значително надвишаваща тази през 2018 г. Най-често срещаните примеси в 
пробите с хероина са парацетамол и кофеин.  

 Броят на обектите, съдържащи кокаин, изследвани на територията на страната 
наподобява този през 2019 г. и отново е двойно по-голям от този през 2018 г. 
Регистрираните случаи са на пазар на дребно и междинен пазар. През 2020 г. най-
разпространената чистота на кокаина на пазара на дребно варира около 37,0%, за 
разлика от най-разпространената чистота на междинния пазар, където достига 81,7%. 
Чистотата на кокаина се е увеличила през последното десетилетие и през 2020 г. 
достига максимални равнища от 89 %. Тенденцията при минималния процент, 
независимо от пазара на разпространение остава непроменена. В посока трафик и 
разпространение на едро, през 2020 г. на територията на страната е заловена пратка, 
представляваща голямо количество кашони, с общо тегло 5500 кг., импрегнирани с 
кокаин.  

Примесите в кокаина продължават да са много и най-разнообразни: бензокаин, 
фенацетин, левамизол, пирацетам, кофеин и лидокаин. 

 

Таблица 9-5 

СРЕДНО НИВО НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО  
В НЯКОИ ВИДОВЕ НАРКОТИЦИ  

(2015 – 2020 г.) 
(в %) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Канабис (трева) 12,3 12,0 12,6 12,7 9,0 10,4 

Хероин 33,7 13,9 18,6 28,8 30,9 39,2 

Кокаин 47,7 47,5 53,7 51,4 57,0 50,7 

Амфетамин 11,9 14,5 16,0 15,8 15,1 15,4 

Метамфетамин 41,6 42,3 46,7 50,7 55,4 60,8 

Екстази 40,7 46,2 39,3 48,0 35,2 35,9 

    Източник: Лаборатория на сектор „Наркотици и токсикохимия”, НИК-МВР 

 

През 2020 г. са изследвани 3224 отделни проби с амфетамин. Формите, в които се 
разпространява веществото на нелегалния пазар на наркотици са във вид на прах и 
таблетки. В прахообразната форма се разпространява на равнището на пазари на 
дребно, междинен и едро, като аналогично на предходната година, най-многобройно 
са случаите на дребно. Наблюдава се лек спад в чистотата на амфетамин в 
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минималните проценти – до 0,05%, но в максималните остава константен – 74,0%. 
Средната най-често срещана стойност също се запазва, в рамките на 15,0%. Случаите 
на разпространение на амфетамин на пазара на едро, а именно в количества над 1 кг., 
са сравнително по-малко на фона на пазара на дребно и междинен, като броят им не 
надвишава 10, а чистота е сходна с тази на другите пазари. 

Броят на заловените случаи, в които амфетамин е във вид на таблетки е 
многократно по-малък, отколкото в прахообразна форма. Обичайно пазарът на 
разпространение е на дребно и междинен. Чистотата е значително по-ниска, особено в 
максималните проценти – между 16,9% и 30,1%, като най-често срещана е около 
12,0%. Характерно за таблетките, съдържащи амфетамин е комбинация с други 
вещества поставени под контрол, а именно метамфетамин и MDMA (екстази). В този 
вид комбинации, чистотата на амфетамина е в диапазона от 0,2% до 5,0%. Основните 
примеси в пробите съдържащи амфетамина през 2020 г. са кофеин и пирацетам, за 
разлика от 2019 г., където предимно се среща само комбинация с кофеин. Други често 
срещани примеси са: лидокаин, хинин (особено в таблетки), бензокаин, парацетамол, 
фенацетин и прокаин.  

Броят на пробите, съдържащи метамфетамин за 2020 г. е два пъти по-голям, 
отколкото този регистриран през 2019 г. Основен източник на метамфетамин за 
страната са местни нелегални лаборатории за синтез на метамфетамин от „кухненски 
тип“. Броят им надвишава 30 и са най-често срещаните за България. Поради тази и 
ред други причини, най-многобройни са случаите за разпространение, на пазар на 
дребно.  

Най-често срещаната форма на разпространение е във вид на безцветни 
кристали. През 2020 г. за разлика от 2019 г., случаите, в които метамфетамин се среща 
във вид на таблетки са единици. Равнището на най-разпространената чистота в 
пробите с метамфетамин остава непроменено, достигащо високи проценти от 80,2%. 
Средната честота на метамфетамин нараства през последните години, като през 2020 
г. е с близо 50% по-висока отколкото през 2015 г. (виж Таблица 9-5)  

Веществото метилсулфонилметан (диметилсулфон, МSМ) продължава да е най-
често срещаният примес в обектите с метамфетамин и през 2020 г.  

През 2020 г., броят на пробите съдържащи 3,4-метилендиоксиметамфетамин 
(MDMA) във вид на таблетки е значително завишен, за разлика от случаите във вид на 
прах (кристали), където остава непроменен. Най-високото процентно съдържание на 
МDMA в таблетки е 64,2%, а в прахообразна (кристална) форма 84,2%. Най-ниското 
процентно съдържание на МDMA в таблетки е 1,2%, а в прахообразна (кристална) 
форма 2,6%. Средната чистота в пробите таблетки е 35,9%, а в тези с прахообразна 
(кристална) форма – 56,8%.  

385 са изследваните таблетки през 2020 г., като броят им е по-висок от 
предишните две години (322  през 2019 г. и 237 през 2018 г.). Най-голям дял имат 
таблетките, съдържащи MDMA, а именно 67,5 % от всички изследвани таблетки, което 
е малко повече от анализираните в предходната 2019 г. - 62,4%. За разлика от тях 
дела на таблетките, съдържащи амфетамин е леко понижен от 9,94% на 7,01%. През 
2020 г., не са отчетени случаи на таблетки с основен компонент метамфетамин, за 
разлика от предходната година, където има регистрирани такива, но те са под 1,0%. 
Записите с таблетки, които влизат в категория „смесени" (18,4%) е по-малък през 2020 
г. отколкото през 2019 г. (22,0%) и 2018 г. (22,8%). В тази категория попадат таблетки, 
съдържащи алпразолам, бромазепам, диазепам, золпидем, клоназепам, клозепин, 
лоразепам, нитразепам, мидазолам и др. 
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10. Места за лишаване от свобода 
 

 
 

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

 Организация на затворите и затворническата популация.  

 Употреба на наркотици сред лишените от свобода. 

 Търсене на лечение сред лишените от свобода във връзка с употреба на 
наркотици. 

 Отговори на здравните последици от употребата на наркотици в местата за 
лишаване от свобода. 

 Оценка на качеството на предоставяните отговори на здравните последици от 
употребата на наркотици. 

 Намаляване на предлагането на наркотици в затворите. 
 
При изготвяне на темата е използвана информация, предоставена от Главна 

дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието, както и 
данни от Националната информационна система за търсене на лечение във връзка с 
употреба на наркотици в България и проучвания на Национален фокусен център за 
наркотици и наркомании. 
 

 
Организация на затворите и затворническата популация 

 
Съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 Закон за изпълнение на наказанията и 

задържането под стража (ЗИНЗС) прякото ръководство и контрол върху дейността на 
местата за лишаване от свобода се осъществява от Главна дирекция „Изпълнение на 
наказанията“ (ГДИН). В Република България са изградени дванадесет затвора. Към тях 
са създадени 7 затворнически общежития от закрит и 19 от открит тип, както и един 
поправителен дом за момчета към затвора в гр. Враца и един за момичета към затвора 
в гр. Сливен. Наказанието лишаване от свобода се изпълнява чрез настаняване на 
осъдените в определени места за лишаване от свобода и подлагането им на 
поправително въздействие. Също така дейността на ГДИН е свързана и с 
изпълнението на мярката за неотклонение задържане под стража, взета по реда на 
Наказателно-процесуалния кодекс. В изпълнение на разпоредбите на чл. 260, ал. 1 от 
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. Лишените от свобода се разпределят 
съобразно възможностите да изтърпяват наказанието в най-близкия до постоянния им 
адрес затвор (чл. 58 ЗИНЗС).  

Към 01.01.2021 г. са настанени общо 6251 лица, от които 5574 са осъдени, 162 
обвиняеми и 515 подсъдими (виж  Таблица 10-1).  Лишените от свобода чуждестранни 
лица са 109, като от тях 5 са жени.  

Близо 1/5 от лишените от свобода са настанени в затвор София. С висока 
затворническа популация са още затворите в Бургас, Пловдив, Ловеч и Стара Загора. 

В сравнение с предишната година, през 2020 г. в затворите са настанени с 251 по-
малко лишени от свобода, което затвърждава тенденцията от последните години за 
намаляване на затворническата популация. Следва да се отбележи, че 
преобладаващата част от тази популация продължава да бъде съставена от мъже 
(около 96,9%), като жени са настанени само в затвор Сливен. 
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Най-голяма част от затворническата популация е на възраст между 31 и 40 години 
(1614, или 25,8%), както и между 26 и 30 години (1389, или 22,2%). Лишените от 
свобода под 19 години са 17. 

 
                                                                                                             Таблица 10-1 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА  
В ЗАТВОРИТЕ И ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ДОМОВЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

КЪМ 01.01.2021 Г.  
                                                                                                                                            (брой) 

Затвор/ 
поправителен дом 

Осъдени Обвиняеми Подсъдими Общо 

Белене 335 5 29 369 

Бобов дол 351 4 35 390 

Бургас 647 41 43 731 

Варна 450 19 47 516 

Враца 398 5 19 422 

Ловеч 538 6 30 574 

Пазарджик 294 3 23 320 

Плевен 284 7 9 300 

Пловдив 533 30 70 633 

Сливен 167 3 22 192 

София 1014 27 138 1179 

Стара Загора 546 10 39 595 

ПД Враца 17 2 11 30 

ОБЩО 5574 162 515 6251 

       Източник: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, МП 

 

Лишените от свобода през 2020 г. са осъдени за 6713 престъпления56, като 40,8% 
от тях са по Глава V. Престъпления против собствеността от Наказателния кодекс 
(кражба, грабеж, присвояване, измама, изнудване и други). 23,5% от престъпленията 
са по Глава II. Престъпления против личността (убийство, опит за убийство, нанасяне 
на телесна повреда, изнасилване, отвличане, склоняване към проституция и други), а 
27,2% – по Глава XI. Общоопасни престъпления от Наказателния кодекс. Сред 
общоопасните престъпления над 1/3 имат престъпленията, свързани с наркотици и 
прекурсори (620, 34,0% от общоопасните пресъпления и 9,2% от всички 
престъпления). 

 

Употребата на наркотици сред лишените от свобода 
 

 

През 2019 г. беше проведено Национално проучване относно някои аспекти от 
здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни 
вещества сред лишените от свобода в България.57 

По отношение на употребата на наркотици могат да бъдат направени следните 
изводи: 

                                                           
56

 Броят на осъдените по видове престъпления не съответства на общия брой, тъй като има лица, които 
са осъдени по повече от един член от Наказателния кодекс. 
57

 Проучването е реализирано в периода юни-август 2019 г. по поръчка и с методологическата подкрепа 
на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Глобал метрикс“ ЕООД сред 3015 лица в 
18 места за лишаване от свобода. 
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37,8% от лишените от свобода са употребявали поне веднъж някога през живота 
си извън затвора някакво наркотично вещество, като 27,4% са го правили в пределите 
на затвор (настоящия или в предишен, в който са били). В най-голяма степен те са 
употребявали канабис (31,1% извън затвора, 23,7% в рамките на затвор), а също и 
кокаин (19,6% извън затвора, 17,3% в рамките на затвор), амфетамини (19,1% извън 
затвор, 18,4% в рамките на затвор) и екстази (14,6% извън затвора, 13,4% в рамките на 
затвор). 

21,4% от лишените от свобода са употребявали поне веднъж през последната 
година преди да постъпят в затвора някакво наркотично вещество, като 8,7% са го 
правили през последните 12 месеца в пределите на настоящия затвор. Отново в най-
голяма степен те са употребявали канабис (15,5% извън затвора, 6,4% в рамките на 
затвора), а също и кокаин (9,5% извън затвора, 2,9% в рамките на затвора), 
амфетамини (8,4% извън затвора, 3,7% в рамките на затвора) и екстази (6,4% извън 
затвора, 1,8% в рамките на затвора). 

14,4% от лишените от свобода са употребявали поне веднъж през последния 
месец преди да постъпят в затвора някакво наркотично вещество, като 5,8% са го 
правили през последните 30 дни в пределите на настоящия затвор. В най-голяма 
степен те са употребявали канабис (10,1% извън затвора, 3,5% в рамките на затвора), 
а също и кокаин (5,3% извън затвора, 1,4% в рамките на затвора), амфетамини (4,6% 
извън затвора, 1,6% в рамките на затвора) и екстази (3,7% извън затвора, 0,8% в 
рамките на затвора). 

7,5% от лишените от свобода са употребявали поне веднъж някога през живота си 
нови психоактивни вещества, наподобяващи ефекта на марихуана, 5,9% – такива, 
наподобяващи ефекта на стимуланти и 5,5% – ефекта на опиоиди. 

11,9% са инжектирали някога в живота си наркотици извън затвор, а 5,2% са го 
правили в рамките на настоящото лишаване от свобода. В голямата си част 
инжектиращите наркотици са споделяли употребявана игла или спринцовка, като най-
често, когато са го правили, това е ставало с приятел или сексуален партньор. 

Когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, най-често 
на 18 и повече години лишените от свобода в България са започвали употребата на 
кокаин, както и на марихуана, метамфетамини и амфетамини. 

В по-ранна възраст (13-17 години) лишените от свобода най-често са започвали 
употреба на марихуана (12,1%), а също и на амфетамини (6,8%), екстази (4,8%), 
метамфетамини (4,6%) и кокаин (4,3%). 

В най-ранна възраст (под 13 години) първата употреба на някакво наркотично 
вещество е свързана с употреба на марихуана (3,1%) и хашиш (0,8%), както и на 
инхаланти (0,7%) и стимуланти (0,5%). 

24,6% от лишените от свобода са имали някога проблеми с полицията във връзка 
с употребата им на наркотици, 18,4% са имали семейни проблеми, 15,1% – проблеми в 
отношенията си с другите, 13,5% – здравословни проблеми, 13,1% – проблеми с 
работата/ учението, а 5,3% са имали сексуални проблеми. 

Малко над половината от лишените от свобода смятат, че е голяма вероятността 
след освобождаването злоупотребяващите с наркотици да се върнат към употребата 
им. За близо половината е голяма вероятността те да извършат престъпление, за да 
си набавят наркотици, да се ориентират към старото си обкръжение и да не могат да 
си намерят работа. 

 

През 2018 г. Национален фокусен център разшири сътрудничеството си с Главна 
дирекция „Изпълнение на наказанията“, подпомагайки я с осигуряване на комбинирани 
уринни тестове за установяване на нивото на употреба на наркотици и вида на 
използваните наркотични вещества сред лишените от свобода в затворите на 
Република България.  
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                                                                                                                        Таблица 10-2 

УРИННО ТЕСТУВАНЕ ЗА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА  
В НЯКОИ ОТ ЗАТВОРИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

 
                                                                                                                                        (брой) 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общ брой тестове 250 250 100 

Позитивни 39 22 14 

Негативни 211 228 86 

Разпределение по вещества    

Опиоиди (хероин, морфин) - 3 4 

Метадон - 2 1 

Кокаин - 1 1 

Амфетамини 14 6 - 

Метамфетамини 7 2 4 

Екстази 6   

Бензодиазепини 4   

Канабис 21 11 3 

Антидепресанти 1  1 

       Източник: Национален фокусен център за наркотици и наркомании 

 

В периода 2018 – 2020 г. информация за уринно тестуване за наркотични 
вещества беше получена от затворите в Стара Загора, Варна, Пловдив, Сливен, 
Белене и Враца. През 2018 г. относителният дял на положителните тестове е 15,6%, за 
2019 г. – 8,8%, а за 2020 г. – 14,0%. Най-често тестуването дава положителен резултат 
за употреба на канабис, амфетамини и метамфетамини. 

 

 

Търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици 
 
От 2011 г. Националната мониторингова информационна система за търсене на 

лечение във връзка с употреба на наркотици в България (МИС) събира информация в 
агрериран вид за потърсилите лечение в медицинските центрове към местата за 
лишаване от свобода.  

През 2020 г. в МИС беше получена информация от 7 затвора в страната за 253 
потърсили лечение във връзка с употреба на наркотици в медицинските центрове в 
затворите, което е най-ниското ниво откакто се събират данни по индикатора за 
търсене на лечение. Още 154 лишени от свобода потърсили лечение бяха отчетени 
без за тях да бъде получена информация по отделните показатели. 

Макар през 2020 г. хероинът да остава веществото, заради което се търси най-
често лечение, делът е с 23,6 процентни пункта по-нисък, отколкото през 2019 г. В 
същото време 21,7% от потърсилите лечение в медицинските центрове за проблеми с 
наркотици, го прави заради употреба на амфетамини – това е най-високото ниво по 
този показател от 2011 г. (виж Таблица 10-3) 

Останалите стимуланти също са сред веществата, които предизвикват в най-
голяма степен търсене на лечение в медицинските центрове на затворите – 17,8% във 
връзка с употреба на метамфетамини и 14,2% във връзка с употреба на екстази. В по-
малка степен търсят лечение, заради употреба на кокаин (3,2%). 

Освен хероин от опиоидите лишените от свобода най-много търсят лечение във 
връзка с употреба на метадон. 
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Таблица 10-3 

СТРУКТУРА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА, РЕГИСТРИРАНИ В МИС,  
ПОТЪРСИЛИ ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПРОБЛЕМИ С НАРКОТИЦИ  

В МЕДИЦИНСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ НА МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА 
(ПО ОСНОВНО ПРОБЛЕМНО ВЕЩЕСТВО)  

(2015 – 2020 г.) 
                                                                                                                                  (в %) 

Основно проблемно 
вещество 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Хероин 43,8 55,2 40,1 37,7 47,3 23,7 

Метадон (не за лечение) 6,9 8,5 8,3 13,3 6,5 9,1 

Кокаин (вкл. крек) 1,5 1,9 4,8 1,7 2,4 3,2 

Амфетамини 15,8 8,5 14,7 11,6 8,0 21,7 

Метамфетамини 2,7 2,4 4,8 9,6 5,6 17,8 

Екстази 7,7 3,1 4,5 5,2 4,3 14,2 

Барбитурати 1,5 2,8 0,5 2,9 2,0 - 

Бензодиазепини 2,3 3,3 0,7 4,3 0,7 - 

Канабис 16,2 5,7 21,4 12,5 21,9 9,5 

LSD - 2,8 - 0,3 - - 

Инхаланти - 1,4 - - - - 

Общ брой потърсили 
лечение 

260 422 421 345 461 253 

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

 

През 2020 г. с 12,4 процентни пункта намаляват тези, които търсят лечение във 
връзка с употреба на канабис. 

 

Отговори на здравните последици от употребата на наркотици в местата 
за лишаване от свобода 
 

Всеки лишен от свобода след постъпването му в затвора 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. 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). През 2020 г. това са 3 лица. Осъдените с алкохолна 
и/или наркотична зависимост, за които не е постановено принудително лечение, могат 
да бъдат преведени за лечение в СБАЛЛС към затвора в гр. Ловеч при изявено от 
тяхна страна желание, като за 2020 г. това са 31 лица.  

По отношение употребата на психоактивни медикаменти от лишените от свобода 
се предприемат следните мерки: 

 назначаването на терапия след проведен преглед от психиатър или лечение в 
психиатричното отделение към СБАЛЛС към затвора гр. Ловеч; 



151 
 

 в случаи на съмнение за употреба на психоактивни вещества от даден лишен от 
свобода, той бива подлаган на тестова проверка, която се извършва отново 
само от медицинско лице.  

Спрямо осъдените с наркотична зависимост първоначално се извършва 
детоксификация. 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 от сектор 
„Социална дейност и възпитателна работа“ и психиатър.  

През 2020 г. през опиоидно субституиращо лечение в затворите в градовете 
Пловдив, Стара Загора и София са преминали 24 лица от 5 програми за лечение с 
опиеви агонисти и агонисти-антагонисти. 

През същата година в местата за лишаване от свобода са извършени 261 
серологични изследвания за ХИВ, като няма новорегистрирани серопозитивни. 
(виж  Таблица 10-4) 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 градовете София, Стара Загора, Пловдив, Варна и 
Плевен. Услугата се предоставя от областните РЗИ, по заявка на ръководството на 
затвора и съгласуван график за посещения в местата за лишаване от свобода, веднъж 
на три месеца. 

                                                                                                                         Таблица 10-4 
 

ИЗВЪРШЕНИ СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ХИВ  
 В ЗАТВОРИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

(2014 – 2020 г.) 
 

                                                                                                                                        (брой) 

Серологични  
изследвания за: 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ХИВ 4240 4406 1751  781 875 731 261 

Позитивни 5 5 2 3 3 3 0 

Брой лишени от 
свобода 

7870 7408 7345 6988 6651 6448 6251 

% тестувани 53,9 59,5 23,8 11,2 13,2 11,3 4,2 

        Източник: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ 

 

По отношение на предоставянето на медицински игли и спринцовки, съгласно 
утвърдения със Заповед № ЛС-04-605/07.04.2017 г. на министъра на правосъдието 
„Списък на разрешените лични вещи, предмети и хранителни продукти, които 
лишените от свобода могат да получават, ползват и държат при себе си или на 
определени за целта места“, те не са сред разрешените. 

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 
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съществено значение за преодоляване на зависимостта от психоактивни вещества. 
Индивидуалната работа започва с проучване на личността чрез Специализирана 
методика за оценка на риска от рецидив и вреди. 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 от 
сектор „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. 
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” и 
„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. Предвид въведената 
епидемична обстановка в страната през 2020 г. този тип програма е реализирана само 
в една единствена група в затвора в град Ловеч. (виж  Таблица 10-5) 

                                                                                                                           Таблица 10-5 
 

РЕАЛИЗИРАНИ КРАТКОСРОЧНИ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА С НАРКОЗАВИСИМИ  
ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА В ЗАТВОРИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

(2014 – 2020 г.) 
 

                                                                                                                                          (брой) 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Програми (групи) 16 9 5 14 12 6 1 

Лишени от свобода 144 99 54 146 87 38 12 

       Източник: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ 

 

През 2020 г. средносрочната програма за работа с наркозависими лишени от 
свобода не е провеждана. Съобразно времевата продължителност на програмите за 
наркотично зависими лица, се реализират такива с по-кратковременен характер. Това 
е обяснимо от гледна точка на ежедневната натовареност на социалните работници и 
психолозите, както и краткосрочните присъди, което създава затруднения за 
включване на лицата в по-дългосрочни програми. 

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. 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 
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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 превъзпитанието 
не само на конкретния лишен от свобода, но и на останалите осъдени, като се 
повишава и здравната им култура. 

Предвид ранно проявяващите се хронични заболявания, липсата на хигиенни 
навици и употребата 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”.  

Употребата на психоактивни вещества и нерегламентирани медикаменти, както и 
алкохол привежда лишените от свобода в състояние, което не съответства на 
изискванията, реда и регламента в затворите и една част от които не могат да бъдат 
регистрирани с тестове. В тези случаи въпреки видимо неадекватното им състояние не 
се отчита употреба на забранени вещества, а поведението им е високорисково спрямо 
останалите лишени от свобода и служителите. Невъзможността за регистриране на 
употреба на психоактивни вещества създава у употребяващите лишени от свобода 
още по-голямо усещане за „свобода“ и че са над правилата и закона. Това им 
позволява да намират съмишленици и нови потребители на веществата сред 
останалите лишени от свобода. Тази категория лица ангажира вниманието и ресурса 
почти ежедневно на значителна част от персонала и създават сериозни трудности по 
третирането им и включването им в организираните мероприятия. Често поведението 
им е демонстративно, включващо протести, вербална и физическа агресия към 
осъдени лица и/или служители. Автодеструктивните им действия, демонстративните 
самонаранявания, както и отказа след това да им бъде оказана медицинска помощ, 
представляват сериозен проблем за адекватното им обезпечаване.58 

 

Оценка на качеството на предоставяните отговори на здравните 
последици от употребата на наркотици 
 

Конкретни стандарти и насоки за оценка на качеството на предоставяните 
отговори на здравните последици не са създадени, тъй като работата и постигнатите 
резултати с всяко лице е индивидуална и зависи от неговите личностни ресурси и 
дефицити. Предвид това предприеманите дейности за превенция и поддържане на 
постигнатото са през целия етап на изтърпяване на наказанието. Съгласно 

                                                           
58

 Източник: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Министерство на правосъдието. 



154 
 

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 оглед осигуряването на социално включване на освободеното лице е и 
уведомяването на регионалното поделение на Министерство 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. 

От друга страна условното предсрочно освобождаване с пробационен надзор, 
което се изпълнява от Областните служби „Изпълнение на наказанията“, дава 
възможност за преодоляване на зависимостта и/или за поддържане на постигнатото, 
като се работи както индивидуално, така и групово. През 2020 г. условно-предсрочно с 
наложен пробационен надзор са освободени 296 лица.59 

 

Намаляване на предлагането на наркотици в затворите 

 
Предвид специфичните личностови особености на зависимите лица, те оказват 

силно 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 внасянето им в 
пенитенциарните заведения и създаването на мрежи за разпространение. Не са редки 
случаите на опити за внасяне на наркотици от семействата и близките на настанените 
в местата за лишаване от свобода. Липсата на подкрепа от тяхна страна за справяне 
със зависимостта, сериозно възпрепятства прилаганите индивидуални и групови 
интервенции. 

Твърде голямата изобретателност, която проявяват дилърите, затруднява 
надзорно-охранителния състав по време на обиските и претърсванията. Периодично 
при проверка на хранителни продукти донесени на свиждане за лишени от свобода се 
залавят добре опаковани прахообразни вещества, които в последствие при направен 
лабораторен анализ се установява, че са психоактивни вещества. Правят се и опити 
да се инжектират плодове и зеленчуци с метадон. В тази връзка е налице 
взаимодействие на затворническата администрация със служител на МВР, обслужващ 
затвора. Съгласно постъпилата в ГДИН информация през 2020 г. са предотвратени 38 
опита за внасяне на наркотици в местата за лишаване от свобода, открити при 
проверка на донесен при свиждане багаж (35 през 2019 г., 43 през 2018 г.). 
Преобладаващи са и опитите за 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 като хляб, месни 
продукти, зеленчуци, кафе, бисквити и др., както и укриване на наркотичните вещества 
в телевизионни приемници и друга техника, дрехи, обувки, дезодоранти, кутии от 
цигари и много други. Все повече нарастват случаите, при които неизвестни лица 
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прехвърлят през загражденията на затвора наркотични вещества, укрити в хранителни 
продукти – портокали, мандарини, картофи и други. През 2020 г. в 24 случаи са открити 
наркотични вещества, прехвърлени през загражденията на затворите (21 през 2019 г., 
44 през 2018 г.). Голяма част от внесените наркотици са открити и при претърсване на 
спалните помещения и при извършване на личен обиск на осъдените. През 2020 г. 
тези случаи са 82 (123 през 2019 г., 112 през 2018 г.). За всеки установен случай на 
нарушение се уведомяват органите на МВР, като откритите вещества се предават за 
анализ и се уведомява наблюдаващия прокурор. За отчетния период са констатирани 
и случаи, при който е внесено наркотично вещество от един служител и три външни 
лица. От друга страна драстично се увеличиха констатираните случаи на употреба и 
заготовка за производство на алкохол – през 2020 г. са 72 (86 през 2019 г., 51 през 
2018 г.). 

За предотвратяване на престъпления и нарушения в местата за лишаване от 
свобода, включително и такива свързани с наркотици, съгласно разпоредбите на чл. 
85, ал. от Правилника за прилагане на закона за изпълнение на наказанията и 
задържането под стража (ППЗИНЗС), се извършва обиск на затворниците и 
претърсване на жилищните, производствените и сервизните помещения. Това се 
осъществява от надзорно-охранителния състав, а при необходимост се привличат и 
други служители. Също така се обхващат и служители на 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. Ако установените при обиска предмети не са разрешени за държане или 
опитът за внасянето им представлява престъпление, като внасянето на наркотични 
вещества, администрацията уведомява компетентните за това органи. 

С оглед повишаване степента на ефективност при предотвратяване внасянето 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. 

За предотвратяване внасянето и разпространението на наркотични вещества в 
местата за лишаване от свобода, първоначално в затвора в гр. София и гр. Ловеч са 
монтирани скенери. През 2016 г. са закупени и монтирани в затворите в гр. Пловдив и 
гр. Бургас, а през 2017 г. са закупени още два броя скенери за затвора в гр. Враца и 
затвора в гр. Плевен, които са монтирани през месец март 2018 г. През 2019 г. е било 
планирано да бъдат монтирани такива в затвора в гр. Варна и затвора в гр. Стара 
Загора, но поради липса на финансови средства, това не е било реализирано. 
Предстои финансово обезпечаване и поетапното оборудване и на останалите затвори. 
Също така се закупуват и мрежи за предотвратяване прехвърлянето на забранени 
вещи, включително наркотични вещества, през загражденията на затворите. 

Като допълнителен аспект към използваните интервенции могат да бъдат 
посочени провежданите в затворите културно-информационни, 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.60 
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11. Дейност на Националната информационна линия за 
наркотиците, алкохола и хазарта 

 
 

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

 Същност на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и 
хазарта (НИЛНАХ). 

 Динамика на контактите на НИЛНАХ в периода 2017 – 2020 г. 

 Динамика на контактите на НИЛНАХ по видове психоактивни вещества, 
включително алкохол и проблемна игра на хазарт. 

 Динамика на контактите на НИЛНАХ по населени места и според опциите за 
насочване. 

 

 

Същност на Националната информационна линия за наркотиците, 
алкохола и хазарта 

 

Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта 
(НИЛНАХ) е създадена от Сдружение „АРЗ Солидарност“ през 2008 г. по проект, 
финансиран до 2010 г. от Програма МАТРА на Министерство на външните работи на 
Холандия. Основен партньор в проекта е Фондация „Тримбос Институт“ – Холандия 
към който функционират няколко информационни линии с дългогодишен опит. 
Холандската информационна линия за наркотиците служи за образец при 
изграждането на българската. 

Информационната линия предоставя анонимно и безплатно информиране, 
консултиране, подкрепа и насочване на територията на България по най-различни 
въпроси, свързани с видовете психоактивни вещества, ефектите и рисковете от 
употребата на наркотици и алкохол, проблемната игра на хазарт, зависимостите и 
методите за тяхното лечение, местата за помощ в страната, както и насоки за 
родители, близки и учители. Това се случва през следните канали: 

 телефон 0888 991 866; 

 чат (чрез https://www.drugsinfo-bg.org/);  

 имейл; 

 до 2016 г. и чрез форум. 

Линията поддържа постоянно следните информационни канали: 

 уебсайт: https://www.drugsinfo-bg.org/;  

 блог: https://blog.drugsinfo-bg.org/;   

 Фейсбук страница: https://www.facebook.com/Drugsinfobg.org/;  

 Туитър акаунт: https://twitter.com/Solidarnost2003;  

 до 2018 г. и страница в Гугъл+. 

През 2008 г. е изграден уебсайтът на НИЛНАХ и през есента започва 
предоставянето на онлайн консултации чрез вградените в сайта чат, имейл и форум. В 
началото на февруари 2009 г. започва да функционира и телефонната линия за 
помощ. 

В периода 2008 – 2010 г. екипът на НИЛНАХ интензивно се обучава за телефонно и 
интернет консултиране в областта на употребата на психоактивни вещества и 
зависимостите, като обучители са експертите на Информационната линия за 

https://www.drugsinfo-bg.org/
https://www.drugsinfo-bg.org/
https://blog.drugsinfo-bg.org/
https://www.facebook.com/Drugsinfobg.org/
https://twitter.com/Solidarnost2003
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наркотиците на „Тримбос Институт“. Впоследствие обученията се провеждат още 
няколко години с по-ниска интензивност от експерти от Белгия. 

Екипът на НИЛНАХ се състои от психолози с голям опит в работата със зависими и 
техните семейства и един сътрудник социални дейности. Част от консултантите са 
започнали работа на Линията още през периода 2008 – 2010 г. 

През 2009 г. НИЛНАХ става член на Европейската фондация на информационните 
линии за наркотици (FESAT), в която членуват над 50 други подобни линии.  

Макар НИЛНАХ да стартира с фокус върху употребяващите наркотици, още в 
началото на 2009 г. става ясно, че много голям брой от потребителите на услугата 
търсят помощ заради алкохолна зависимост, което налага промяна в наименованието 
на Линията. През 2016 г. следва втора промяна заради бързо нарастващия брой 
обаждания във връзка с хазартна зависимост. 

През периода 2008 – 2020 г. екипът на НИЛНАХ е направил общо 7233 
консултации: 4089 по телефон, 2015 чрез чат, 471 чрез имейл и 658 във форума. 

За същия период сайтът на Линията е бил посетен близо 1 700 000 пъти от почти 
1 300 000 отделни посетители.  

От създаването на блога през 2015 г. до 2020 г. той е бил посетен почти 130 000 
пъти от над 100 000 души. 

Основната цел на НИЛНАХ е да предоставя телефонно и интернет консултиране, 
но през годините консултантите ѝ са извършвали и извършват множество други 
дейности: 

 Подбор, превод и публикация на различни новини и изследвания в областта. 

 Извеждане на статистика относно типа обаждания с цел проследяване на 
тенденциите в областта и подобряване на изпълнението на дейностите на 
Информационната линия. 

 Работа по международни проекти в партньорство с други информационни 
линии, които обогатяват знанията и опита на екипа, помагат му да въвежда 
новото в българската Информационна линия и да бъде в крак с европейските си 
колеги. 

 Участие в различни обучения и семинари за експерти, работещи в областта на 
зависимостите. 

 Осъществяване на програма за универсална превенция в редица български 
училища. 

 Подпомагане на дейности, свързани с превенция употребата на наркотици, на 
различни общински структури в страната (предоставяне на информация и 
брошури, участие в съставянето на дипляни). 

 Организиране на различни събития, свързани с превенция, предоставяне на 
информация, отбелязване на поводи. 

 Предоставяне на информация и статии на медии, участие в предавания. 

 Участие в различни собствени и чужди инициативи. 

 Изработка на различни печатни материали, популяризиращи Линията. 

През годините екипът на Националната информационна линия за наркотиците, 
алкохола и хазарта е изпълнявал или участвал в различни български и европейски 
проекти: 

 Проект „Аз не пуша, докато се храня“, 2009 г., финансиран от Министерство на 
здравеопазването. 

 Проект „Да поговорим трезво за алкохола” за превенция на употребата на 
алкохол сред тийнейджъри, 2011 г., в партньорство със Съюз на пивоварите в 
България. 

 Проект „Drug prevention and education among young people through social 
networking“, 2013 – 2014 г., финансиран от Европейската комисия чрез 
Фондация „Тримбос Институт"-Холандия. 
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 Проект „Drug Helplines, Online and Interactive“, 2013 – 2015 г., финансиран от 
Център за развитие на човешките ресурси по Секторна програма „Леонардо да 
Винчи“. 

 Проект „Skills and Knowledge Exchange Project for Drug and Alcohol Helplines“, 
2016 – 2018 г., финансиран от Програма „Еразъм +". 

 Проект ,,С Доза щастие – за бъдещето на младежите“ на „Фондация Не мигайте 
пред българското кино“, 2020 г., финансиран по Национална програма за 
изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 
година от Министерство на младежта и спорта. 

През периода октомври 2012 – април 2013 г. и през периода август 2013 – юни 2014 
г. Линията изпълнява дейности по Националната стратегия за борба с наркотиците 
2009 – 2013 г.  

Основното финансиране на НИЛНАХ идва от донори от чужбина и в малка степен 
от работа по проекти и местни дарения. 

 

Динамика на контактите на НИЛНАХ в периода 2017 – 2020 г. 

 
През 2020 г. общия брой на контактите на Националната информационна линия за 

наркотиците, алкохола и хазарта е 632, което е значителен спад спрямо 2019 г., когато 
общия брой на контактите е 976. Пандемията от COVID-19 и събитията, свързани с нея 
(въведеното в страната извънредно положение, усложнената епидемична обстановка, 
пълен и частичен „lockdown“ в страната) през 2020 г. видимо се отразиха на контактите 
с хора, търсещи консултация или насочване за лечение и рехабилитация в България 
през НИЛНАХ. През 2020 г. общият брой контакти на Линията е спаднал значително не 
само спрямо предишната, но и спрямо 2017 и 2018 г.  

Ако през 2019 г. броят на средно месечните контакти на Националната 
информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта е бил 81, то през 2020 г. те 
са 53, като през април те са само 33. През 2019 г. максималният брой контакти, който 
Линията е достигал е 127, приблизително толкова е той и през 2018 г. (122). През 2020 
г. максималният брой контакти на НИЛНАХ доближава средния през предишната 
година. (виж  Фигура 11-1) 

 

                                                                                                                             Фигура 11-1 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОНТАКТИТЕ НА НИЛНАХ  
(2017 – 2020 г.)  

             

                        Източник: НИЛНАХ 
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През 2020 г. е отчетен спад на контактите спрямо 2019 г. с 35%, а спрямо 2018 г. 
той е 41%. Въпреки различните тенденции за намаляване или повишаване на общия 
брой контакти на годишна база, подобен тип значими разлики не са отчитани досега. 
Допустимо е да бъде направен извода, че тези данни са следствие от пандемията през 
2020 г. Още повече, че най-ниският брой контакти е отчетен в началото на първата 
вълна от пандемията. (виж  Фигура 11-2) 

         

                                                                                                                             Фигура 11-2 

БРОЙ КОНТАКТИ НА НИЛНАХ НА МЕСЕЧНА БАЗА  
(2019 – 2020 г.)  

             

                        Източник: НИЛНАХ 

 

Осреднявайки месечните данни през предходните три години (2017, 2018 и 2019 г.) 
и сравнявайки ги с отчетените данни за 2020 г. на месечна база, може да се направят 
някои изводи за отражението на пандемията върху контактите на хората с 
консултантите на НИЛНАХ. Такова осредняване е необходимо поради сезонната 
динамика и случайни фактори през другите години, които биха могли да бъдат 
минимизирани. 

                                                                                                                            Фигура 11-3 
 

БРОЙ КОНТАКТИ НА НИЛНАХ НА МЕСЕЧНА БАЗА ПРЕЗ 2020 Г.  
И ОСРЕДНЕНИ ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2019 Г.  

                        

                             Източник: НИЛНАХ 
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Наблюдавайки профила на двете криви на Фигура 12-3, се забелязват контрастни 

промени на раздалечаване и сближаване през месеците март, май, август и ноември. 
Както се вижда от графиката и съвсем очаквано, въведеното извънредно положение 
на 13 март 2020 г. има явно отражение на броя контакти на Линията. Обикновено 
месец март е месец с повече контакти, но в случая хипотезата е, че хората, 
независимо от поведението на проблемна употреба и нужда от специализирана 
помощ, са намалили търсенето на консултации или лечение при проблем от такова 
естество. Обратно на тази тенденция поради ред причини,  месец май е месец с по-
малко обаждания, но в случая двете криви се доближават. Хипотезата е, че периодът 
на lockdown е намалил обажданията, но не и нуждата от консултации и търсене на 
специализирана помощ. След прекратяването на извънредното положение 
обажданията рязко са се повишили, а през следващия месец са отразили обичайния 
пик за средата на годината.  

Труден за  основателна интерпретация остава месец август, където се отчита 
подобна разлика, като през март март.  

Вторият lockdown за 2020 г. е въведен в края на ноември. Може да се допусне, че 
очакването за него е започнало преди това, а хората са спрели да търсят 
специализирана помощ още с увеличаването на броя случаи на заразени с COVID-19, 
отразявани в медиите. Тази хипотеза не би могла да бъде допустима, ако бъде 
разгледана графиката на 2019 г., където е отчетена подобна тенденция за този месец 
без пандемия (виж Фигура 11-2), докато за март, май и август се потвърждават 
описаните по-горе варианти. Поради това резултатите за месец ноември остават 
трудни за интерпретация, допускайки наличието на неизвестни фактори. 

 

 

Динамика на контактите на НИЛНАХ по видове психоактивни вещества и 

проблемна игра на хазарт 
 

Въпреки наблюдаваната динамика в броя на контактите няма промяна във 
водещите причини за контакт. Най-често обажданията или чатовете през последните 
години са били свързани с проблемна употреба на алкохол. На второ място остава 
проблемът с хазарта, макар че там динамиката показва хипотези за връзка с важни 
събития в страната, касаещи хазартния бизнес преди и след въвеждането на 
извънредни мерки.   

Промяна може да бъде отчетена при контактите за употреба на канабис. 
Тенденцията от 2017 до 2019 г. е те да заемат трето място (15%, 14% и 12% 
съответно) като причина за обаждане, но през 2020 г., макар и отново да е трети като 
причина – преди контактите за амфетамин и метамфетамин – относителният им дял 
спада до 7%.  
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Фигура 11-4 

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА КОНТАКТ С НИЛНАХ ПРЕЗ 2019 Г.61 

                      

                         Източник: НИЛНАХ 

 

През 2020 г. отчетената разлика при контактите за канабис, амфетамини и 
метамфетамини е незначителна – едва 1% в полза на канабиса. Но относителният дял 
на контактите във връзка с употребата на синтетични стимуланти, обединявайки 
обажданията за амфетамин и метамфетамин, остава висок и се утвърждава на трето 
място след алкохол и хазарт (виж Фигура 11-4 и Фигура 11-5). Тази тенденция се 
наблюдава от 2016 г. насам. 

Фигура 11-5 

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА КОНТАКТ С НИЛНАХ ПРЕЗ 2020 Г. 

                   

                         Източник: НИЛНАХ 

                                                           
61

 При контакти, при които обаждащият се не може или не желае да каже за какво точно вещество става 
въпрос, се отбелязва „Неизвестен“. 
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При определено по малкия брой контакти през 2020 г. е трудно да се правят 
заключения, но по-скоро може да се допусне, че въпреки пандемията, търсенето на 
специализирана помощ във връзка с проблеми от употребата на алкохол не се е 
променило в сравнение с предишната година. Дори да е имало тенденция за 
намаляване при обичайния пик през януари, тенденциите са се възстановили в хода на 
пандемичната обстановка. (виж Фигура 11-6) 

                                                                                                                             Фигура 11-6 

БРОЙ КОНТАКТИ НА НИЛНАХ НА МЕСЕЧНА БАЗА  

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОБЛЕМИ ОТ УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ ПРЕЗ 2019 И 2020 Г.  

   

                    Източник: НИЛНАХ 

 

През последните години се наблюдаваше тенденцията контактите заради хазартен 
проблем да се увеличават. Това е видимо и през месец януари 2020 г. Големият спад 
след това може да бъде интерпретиран с връзката му с множеството събития, случили 
се през този месец и касаещи хазартния бизнес. Например отнемането на лиценза на 
„Национална лотария“, затварянето на обектите на „Лафка“, спирането на 
телевизионните предавания, рекламиращи тези игри. Тенденцията продължава и през 
месеците на извънредно положение, когато са затворени казината. Това вероятно е 
дало своето отражение за намаление на контактите с хазартен проблем през 2020 г. 
(виж Фигура 11-7) 

                                                                                                                            Фигура 11-7 

БРОЙ КОНТАКТИ НА НИЛНАХ НА МЕСЕЧНА БАЗА  

ВЪВ ВРЪЗКА С ХАЗАРТЕН ПРОБЛЕМ ПРЕЗ 2019 И 2020 Г.  

 

                    Източник: НИЛНАХ 
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320 (или 50,6%) от контактите на Националната информационна линия за 
наркотиците, алкохола и хазарта през 2020 г. са във връзка с проблеми от употребата 
на наркотици. Това е с повече от 40% по-малко в сравнение с 2019 г., когато броят на 
контактите на НИЛНАХ във връзка с проблеми от употребата на наркотици е 540 (или 
56,0%). 

През последните години се отчита най-голяма активност на контактите на 
Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта през месец 
януари, не само по отношение на проблеми от употребата на наркотици, но и от 
употребата на алкохол и при хазартен проблем. Пик на контактите се наблюдава също 
и в средата на годината. През летните месеци обикновено има спад, след което през 
есента отново се отчита ръст на контактите. Декември обикновено е месецът с най-
малко осъществени контакти. 

През 2020 г. тези тенденции се запазват, като трябва да се има предвид, че два от 
спадовете в броя на контактите на НИЛНАХ съвпадат и с периодите от годината, 
когато бяха наложени значителни ограничения във връзка с пандемията от COVID-19, 
а именно март-април и октомври-ноември. Трябва да се отбележи и че през 2020 г. 
месеците с най-голям брой контакти във връзка с проблеми от употребата на 
наркотици са май и юни (а не, както е обичайно през януари), вероятно като 
компенсация за спада на контактите през март-април. (виж Фигура 11-8) 

 

                                                                                                                             Фигура 11-8 

БРОЙ КОНТАКТИ НА НИЛНАХ НА МЕСЕЧНА БАЗА  

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОБЛЕМИ ОТ УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ ПРЕЗ 2019 И 2020 Г.  

 

         Източник: НИЛНАХ 

 

 

Динамика на контактите на НИЛНАХ по населени места  

 
През 2019 г. 886 от контактите на Националната информационна линия за 

наркотиците, алкохола и хазарта са дошли от 95 населени места на територията на 
България, които са станали известни в хода на проведените консултации, а при още 90 
контакта населеното място не е било споделено от потребителите на услугата. 
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Най-много контакти през 2020 г. НИЛНАХ е осъществила с лица от градовете 
София (372), Пловдив (72), Варна (63), Бургас (34), Русе (19), Стара Загора (16) и 
Благоевград (15). 

158 контакта са дошли от други 20 населени места: Велико Търново (12), Самоков 
(10), Сандански (10), Шумен (10), Ямбол (10), Пазарджик (10), Габрово (9), Хасково (9), 
Враца (8), Плевен (8), Асеновград (8), Кърджали (7), Монтана (7), Ловеч (6), Ботевград 
(6), Перник (6), Добрич (6), Сливен (6), Казанлък (5), Разград (5). Останалите 99 
контакта са от още 53 населени места. 

38 от контактите са от 15 държави, различни от България: Германия, 
Великобритания, Белгия, Мароко, Румъния, Швеция, Франция, Италия, Гърция, Русия, 
Финландия, Украйна, Норвегия, Холандия и Чехия. 

През 2020 г. 568 от контактите на НИЛНАХ са дошли от 72 населени места на 
територията на България, които са станали известни в хода на проведените 
консултации, а при още 64 контакта населеното място не е било споделено от 
потребителите на услугата.   

Най-много контакти през 2020 г. НИЛНАХ е осъществила с лица от градовете 
София (269), Пловдив (49), Варна (33) и Бургас (19). 

90 контакта са дошли от други 12 населени места: Русе (11), Враца (11), Хасково 
(9), Плевен (8), Стара Загора (8), Ямбол (8), Сливен (7), Пазарджик (7), Велико Търново 
(6), Самоков (5), Петрич (5), Видин (5). Останалите 81 контакта са от още 49 населени 
места. 

27 от контактите са от 7 държави, различни от България: Великобритания, 
Германия, Кипър, Франция, Ирландия, Гърция, Турция. Контактите от чужбина в 
голяма степен са свързани с българи, работещи в други страни, като те най-често 
търсят консултиране/лечение в България за себе си поради невъзможност да получат 
такова в страната на пребиваване или помощ за свои роднини, живеещи в България.   

 

                                                                                                                             Фигура 11-9 

БРОЙ КОНТАКТИ НА НИЛНАХ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА  
ПРЕЗ 2019 И 2020 Г.  

 
                       Източник: НИЛНАХ 
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Динамика на контактите на НИЛНАХ според опциите за насочване 

 

Екипът на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и 
хазарта насочва към психолог потърсилите контакт в няколко случая: 

 Когато в хода на разговора не може да бъдат събрани достатъчно данни, дали 
се касае за зависимост или за степента на нейната тежест. Тогава обаждащият 
се бива насочен за първична консултация с психолог за оценка на случая, въз 
основа на която да се набележат следващите необходими стъпки. 

 Когато има данни за зависимост, но в района на местоживеене на обаждащия се 
няма никакви (подходящи) услуги за зависими (дневни рехабилитационни 
програми, групи за взаимопомощ), а той/тя не може да си позволи да постъпи в 
резиденциална програма. 

 Когато се обаждат роднини или близки на употребяващи/зависими, които се 
нуждаят от консултиране и подкрепа, за да могат да мотивират близкия си да 
потърси помощ.  

 Родители на експериментиращи непълнолетни деца, които се нуждаят от насоки 
за разговорите и взаимодействието с детето си и от консултиране заради 
проблемни взаимоотношения в семейството. 

Останалите опции за насочване са следните: 

 Общопрактикуващ лекар – при регистриране и насочване към специализирани 
медицински прегледи. 

 Рехабилитационна програма – насочване към резиденциални 
рехабилитационни програми, дневни центрове, вътреболнични 
рехабилитационни програми, както и контактите, при които има насочване и към 
детоксификация, и към последващо участие в програма. 

 Сайт на НИЛНАХ – към него се насочват хората, които искат по-голям обем 
информация, която може да бъде лесно получена от сайта. 

 Детоксификация – в случаи, когато хората искат само детоксификация или в 
дадения момент тя е стъпката с най-голям приоритет. Тогава обикновено се 
касае за по-кризисни ситуации и по време на консултацията не се говори за 
насочване към последваща психосоциална рехабилитация. Хората само биват 
информирани, че такава е необходима и е добре да се обадят отново по-
нататък. 

 Правна консултация – насочване към адвокат във всички случаи, в които става 
въпрос за хора, които обмислят възможността за принудително или 
задължително лечение за свой близък, както и по други въпроси. 

 Аутрич – за хора, които не желаят още да се лекуват, но се нуждаят от някакъв 
вид базисна помощ. 

 Основна телефонна линия – към телефона на НИЛНАХ се насочват хора, 
които се опитват да получат по-обстойна консултация в чата, който не е 
подходящ канал за тази цел. Към телефона се насочват и хора, за които се 
планира и второ обаждане. 

 Спешна медицинска помощ – всякакви случаи, за които екипа на НИЛНАХ 
смята, че е необходима такава: свръхдози, делир, други състояния с тревожни 
симптоми. 

 Полиция – при всички случаи на проява на насилие, автоагресия, съобщаване 
за други престъпления. 

 Друго – най-разнообразни места и услуги според нуждите на обаждащите се, 
много често несвързани директно с употреба на психоактивни вещества/игра на 
хазарт. 

 Други телефонни линии – други национални/горещи телефонни линии (за деца, 
за жертви на насилие и т.н.). 
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 Групи за взаимопомощ на Анонимни алкохолици, Анонимни наркозависими, 
Анонимни хазартнозависими, Ал-анон (Сдружение на роднини и приятели на 
алкохолици). 

Въпреки че контактите през 2020 г. са с 35% по-малко, отколкото са били през 2019 
г. (съответно 632 и 976), при насочванията през 2020 г. се наблюдават няколко по-
отличителни момента (включително и при сравнение с данните от 2017 и 2018 г.): 

 Броят на насочванията към консултация с психолог за оценка на случая или 
продължително консултиране/терапия е по-малък (174). Това е типът помощ, 
към който се правят най-много насочвания на година (за сравнение: 352 през 
2019 г.;  370 през 2018 г.; 285 през 2017 г.). 

 Почти се е запазил броят на насочванията към психосоциална рехабилитация в 
програма (независимо от типа – вътреболнична, резиденциална, 
нерезиденциална) в сравнение с 2019 г. 

 По-голям е броят на насочванията само за детоксификация (72, за сравнение: 58 
през 2019 г.; 42 през 2018 г.; 45 през 2017 г.).  

 По-голям е броят на насочванията към тел. 112 за спешна медицинска помощ 
(14). Контактите с такова насочване поначало са рядкост, тъй като НИЛНАХ не е 
мястото, към което биха се обърнали повечето хора при спешен случай (за 
сравнение: 7 през 2019 г.; 9 през 2018 г.; 11 през 2017 г.). Тази разлика става по-
значима, когато се вземе предвид и нарастването на броя насочвания към 
детоксификация. 

През 2020 г. в условията на пандемия и извънредни мерки започна да се очертава 
не само по-дълготрайна тенденция на намаляване броя на контактите, но и на някои 
други промени във връзка с типа случаи: 

- Рязко са намалели обажданията от родители на непълнолетни деца, 
експериментиращи с наркотици. Това има отношение към намалелия брой 
насочвания към психолог. 

- Увеличили са се обажданията, в които има някаква кризисна ситуация и елемент 
на спешност (домашно насилие, тежки абстинентни сиптоми при алкохолна 
зависимост като делир и припадъци). Увеличеният брой насочвания към 
детоксификация и спешна медицинска помощ поне частично доказват това 
наблюдение. 

- Увеличили са се случаите, в които екипът на НИЛНАХ е преценил, че 
обаждащият се или негов близък се нуждаят от лечение (детоксификация, 
програма за психосоциална рехабилитация), за сметка на случаите, в които за 
предпочитане е насочване първо само към консултация с психолог. Това е 
свързано със запазения брой насочвания към рехабилитационна програма и 
увеличения брой насочвания към детоксификация. 

Заедно с това са настъпили промени по отношение на възможностите за 
насочване: 

- Спирането на плановия прием в многопрофилните болници и затварянето на 
отделения, в които се приемат пациенти за детоксификация, е затруднило 
допълнително насочването на обаждащите се, което и преди пандемията е било 
трудно. По-често се е налагало хора да бъдат насочвани към психиатрични 
кабинети за амбулаторен детокс, което в много случаи не е най-добрият 
вариант.  

- През пролетта на 2020 г. се е налагало насочване на обаждащи се да търсят 
консултация с психиатър по телефон или онлайн поради отказ на лекари да 
приемат пациенти в кабинета си или на екипи от Бърза помощ да окажат помощ 
на хора с делир. 

- Голяма част от психолозите са започнали да консултират онлайн, което има 
своите слаби страни при работата със зависими. Това също е затруднило 
насочването на хора, които се нуждаят от оценка на случая или са зависими, 
нуждаещи се от лечение, но нямат възможност да участват в програма.  



167 
 

- Програмите от типа „дневен център“ са спрели своята дейност или силно са я 
редуцирали, което се е отразило негативно при насочването на зависими за 
лечение. 

- Много от групите за взаимопомощ също са спрели дейност, макар и някои да са 
продължили да функционират онлайн. Това отново е довело до ограничаване на 
възможностите за насочване. 

- Запазена е останала дейността на резиденциалните програми, поради което са 
били увеличени насочванията към тях. 

Предполага се, че независимо дали хората, страдащи от зависимост, или техните 
близки са знаели, че по време на пандемия ще имат затруднен достъп до лечение или 
не, в много случаи те вероятно са отлагали търсенето на помощ. Това би могло да е 
причина за намаляване на случаите, които могат да бъдат преценени като по-леки, и 
увеличаване на случаите, в които ситуацията вече е кризисна и които повече не могат 
да търпят отлагане. Подобна хипотеза може да бъде подкрепена от по-големия брой 
насочвания към детоксификация или спешна медицинска помощ през 2020 г., както и с 
рязкото повишаване на контактите през месец май, към средата на който е отменено 
извънредното положение в страна (на 13 май 2020 г.). 

 
                                                                                                                            Фигура 11-10 

БРОЙ КОНТАКТИ НА НИЛНАХ СПОРЕД ОПЦИИТЕ ЗА НАСОЧВАНЕ   
ПРЕЗ 2019 И 2020 Г.  

 
               Източник: НИЛНАХ 

 

 

Като заключение, въпреки общата тенденция за спад на контактите с консултантите 
на НИЛНАХ, не може със сигурност да се твърди, че нуждата от специализирана 
помощ при проблемна употреба на психоактивни вещества или игра на хазарт е 
намаляла. Напротив, ако за хазарта и наркотичните вещества такива хипотези са 
допустими, съгласно количествените резултати при търсенето на консултации за 
алкохолен проблем те са неоснователни. Допускайки наличието на други фактори, 
обективни или психологически, за намаляването на контактите, които „потискат“ 
мотивацията за търсене на помощ на нуждаещите се, може да се очаква ескалация на 
този проблем. Възможни такива фактори са затрудненият достъп до лечебни 
заведения поради пандемията, затрудненият достъп до специализирана помощ, 
предпазливостта на хората с хронични заболявания и високата тревожност поради 
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риска от заразяване с COVID-19. Въпреки тези фактори обажданията и търсенето на 
помощ при алкохолен проблем не са намалели значимо. Ако може да бъде допуснато, 
че употребата на наркотици и играта на хазарт са намалели, за употребата на алкохол 
може да се предположи обратното, особено след увеличение на безработицата, 
наложилият се модел на заетост „home office“ и пролетното послание от 2020  г. „стой 
си вкъщи“ в комбинация с високи нива на тревожност.  
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Използвани съкращения в текста 

 
АГПСМП – Амбулатория за групова практика за спешна медицинска помощ 

АИПСМПП – Амбулатория за индивидуална практика за спешна медицинска помощ по 
психиатрия 

АИСМП – Амбулатория за извънболнична специализирана медицинска помощ 

БАБХ – Българска агенция по безопасност на храните 

БМЧК – Български младежки червен кръст 

БЧК – Български червен кръст 

ВМА – Военномедицинска академия 

ГДБОП – Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ 

ГДГП – Главна дирекция „Гранична полиция“ 

ГДИН – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ 

ГДНП – Главна дирекция „Национална полиция  

ГКПП – Граничен контролно-пропускателен пункт 

ГРАО – Гражданска регистрация и административно обслужване 

ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето 

ДАНС – Държавна агенция „Национална сигурност” 

ДАТО – Държавна агенция технически операции 

ДКЦ – Диагностично-консултативен център 

ДП – Досъдебни производства 

ДПБ – Държавна психиатрична болница 

ДПБЛНА – Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм 

ДПС – Детска педагогическа стая 

ЕКАТТЕ – Единен класификатор на административно-териториалните и 
териториалните единици 

ЕС – Европейски съюз 

ЕСГРАОН  –  Единна система за гражданска регистрация и административно 
обслужване на населението 

ЗБППМН  –  Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните 

ЗИД – Закон за изпълнение и допълнение 

ЗИНЗС – Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

ЗКНВП – Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите 

ЗЛПХМ – Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина 

ЗОАРАКСД – Закон за ограничаване на административното регулиране и 
административния контрол върху стопанската дейност 

ЗО – Затворнически общежития  

ЗОЗТ – Затворнически общежития от затворен тип 
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ИАЛ – Изпълнителна агенция по лекарствата 

ИАСАС – Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол 

ИКОСОС – Икономически и социален съвет 

И-МИС  –  Интернет базирана електронна версия на националната система за търсене 
на лечение 

ИУН – Инжекционно употребяващи наркотици 

КАБКИС – Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН 

КНВ – Комисия по наркотичните вещества  

МБАЛ – Многопрофилна болница за активно лечение 

МВР – Министерство на вътрешните работи 

МДЦ – Медико-диагностичен център 

МЗ – Министерство на здравеопазването 

МЗХГ – Министерство на земеделието, храните и горите 

МКБ-10  –  Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, 
свързани със здравето – Десета ревизия  

МКБППМН  –  Местна комисия  за борба с противообществените прояви на малолетни 
и непълнолетни 

ММК – Мобилен медицински кабинет 

МО – Министерство на отбраната 

МОН – Министерство на образованието и науката 

МС – Министерски съвет   

МСНВ – Младежки съвет по наркотичните вещества 

МТСП – Министерство на труда и социалната политика  

МЦ – Медицински център 

НВ – Наркотични вещества 

НИК – Национален институт по криминалистика, МВР 

НК – Наказателен кодекс 

НПВ – Нови психоактивни вещества 

НПК – Наказателно-процесуален кодекс 

НПО – Неправителствена организация 

НППХНБ – Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести  

НСИ – Национален статистически институт 

НСлС – Национална следствена служба 

НСНВ – Национален съвет по наркотичните вещества 

НФЦ – Национален фокусен център за наркотици и наркомании 

НЦН – Национален център по наркомании  

НЦОЗА – Национален център по обществено здраве и анализи 

ОДЗ – Областни дирекции „Земеделие“ 
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ОДМВР – Областни дирекции на Министерство на вътрешните работи 

ОЗД – Отдел „Закрила на детето“ 

ООН – Организация на обединените нации 

ОП – Окръжна прокуратура 

ОПГ – Организирани престъпни групи 

ОСНВ – Общински съвет по наркотични вещества  

ПАВ – Психоактивни вещества 

ПИЦ – Превантивно-информационен център 

ПМС – Постановление на Министерски съвет 

РЗИ – Регионална здравна инспекция 

РПУ – Районно полицейско управление 

РУО – Регионално управление на образованието 

СБАЛЛС – Специализирана болница за активно лечение на лишени от свобода 

СГП – Софийска градска прокуратура 

СДВР – Столична дирекция на вътрешните работи 

СЗО – Световна здравна организация 

СПО – Специализирани полицейски операции 

СРП – Софийска районна прокуратура 

УКПППМН – Училищна комисия за превенция на противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни 

УМБАЛ – Университетска многопрофилна болница за активно лечение 

УМБАЛСМ  –  Университетска многопрофилна болница за амбулаторно лечение и 
спешна медицина 

ЦКБППМН  –  Централна комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни  

ЦМУ – Централно митническо управление 

ЦОП – Център за обществена подкрепа 

ЦПЗ – Център за психично здраве 

ЦСМП – Център за спешна медицинска помощ 

ECDC – Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията 

EMCDDA – Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите 

EWS – Система за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества и нови 
начини на употреба 

ESPAD – Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици 

THC – Тетрахидроканабинол 
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