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1. Политика по наркотиците: законодателство, стратегии 
и икономически анализ 

 
 

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

 
 Правна рамка; 

 

 Национален план за действие, стратегия, оценка и кординация; 
 

 Икономически анализ. 
 

 
Правна рамка 
 

Закони, наредби, директиви и насоки в полето на наркоманиите и наркотиците 
(търсене и предлагане)  
 

През 2013 г. се извършиха общо 11 промени в законовата уредба на 
Република България – приеха се три проекта за изменениe и допълнение на 
закони и се измениха 9 наредби в областта на наркотиците и наркоманиите. 1 

 

1. През 2013 г. беше приет проект за изменение и допълнение на Закона за 
контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), обн. ДВ, бр 
52/14.06.2013 г., във връзка със законовите промени в системата на Министерството 
на вътрешните работи, обн. ДВ бр. 52 от 2013 г. 

2. Във връзка с Решение № 808/08.10.2012 г. на Министерския съвет за приемане 
на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса работна група, създадена 
със заповед на министъра на здравеопазването изготви проект за изменение и 
допълнение на ЗКНВП. 

3. Беше изготвен проект за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които 
се събират за издаване, промяна или подновяване на лицензии, за издаване на 
разрешения, разрешителни и удостоверения за регистрация по реда на ЗКНВП. 

4. Прие се изменение и допълнение на Наредба № 2/2012 г. за условията и реда 
за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, 
зависими към опиоиди. 

5. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21/2000 г. за изискванията 
към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични 
вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, обн. ДВ, бр. 
37/19.04.2013 г. Съгласно нормата на чл. 3, ал. 2 от Закон за изпълнение и допълнение 
(ЗИД) на ЗКНВП, в сила от 09.11.2011 г., приложения № 1, 2 и 3 на ЗКНВП, съдържащи 
списъците на наркотичните вещества се отменят и стават обект на Наредба на 
Министерския съвет за реда за класифициране на растенията и веществата като 
наркотични. В Наредба № 21 са направени промени за синхронизиране на наредбата с 
текста на чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП. 

6.   Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 55/2010 г. за условията и 
реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински 
цели, обн. ДВ, бр. 37/19.04.2013г. 

                                                 
1
 Информация: Годишен доклад на Националния съвет по наркотични вещества за 2013  г. 
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7. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28/2001 г. за условията и 
реда, при които лечебни заведения, в които няма аптека, могат да закупуват, 
съхраняват и отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, 
необходими за спешна помощ, обн. ДВ, бр. 37/19.04.2013 г. 

8. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3/2001 г. за унищожаване 
на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и 
лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба, 
обн. ДВ, бр. 37/19.04.2013 г. 

9. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7/2001 г. за условията и 
реда за издаване на разрешителни за внос и износ на наркотични вещества, обн. ДВ, 
бр. 37/19.04.2013 г. 

10. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2/2012 г. за условията и 
реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на 
лица, зависими към опиоиди, обн. ДВ, бр. 37/19.04.2013 г. 

11. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20/2001 г. за условията и 
реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества могат да 
бъдат освободени от някои мерки за контрол, обн. ДВ, бр. 37/19.04.2013 г. 

 
Значимостта на извършените промени, изброени до момента, имат за цел да 

подобрят някои параметри и взаимовръзки. 
 
Промени с цел синхронизиране с текста на чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП, във връзка със 

ЗИД на ЗКНВП, в сила от 09.11.2011 г., за отменяне на приложения № 1, 2 и 3 на 
ЗКНВП, съдържащи списъците на наркотичните вещества и прехвърлянето им в 
Наредба на Министерския съвет за реда за класифициране на растенията и 
веществата като наркотични. 

Във връзка с Решение № 808/08.10.2012 г. на Министерския съвет за приемане на 
План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса в Наредба № 2/2012 г. при 
подновяване на разрешението за осъществяване на програми за лечение с агонисти и 
агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, отпада изискването за 
представяне на дипломи за завършено образование и за придобита специалност на 
ръководителя на програмата и сертификат за преминат курс за обучение на 
ръководители на програми. 

В Наредба № 7/2001 г. основната задача бе да отпадне изискването за 
предоставяне на копие от лицензията по чл. 35, ал. 1 ЗКНВП, в случаите на внос и 
износ на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели, тъй като БАБХ 2 
поддържа публичен регистър на издадените лицензии за дейности с наркотични 
вещества за ветеринарномедицински цели. 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Министерския съвет за 
условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, обн. ДВ, бр. 
27/15.03.2013 г. В наредбата се наложиха промени за синхронизиране с текста на чл. 
3, ал. 2 от ЗКНВП, във връзка със ЗИД на ЗКНВП, в сила от 09.11.2011 г., за отменяне 
на приложения № 1, 2 и 3 на ЗКНВП, съдържащи списъците на наркотичните вещества 
и прехвърлянето им в Наредба на Министерския съвет за реда за класифициране на 
растенията и веществата като наркотични. 

Бяха прецизирани текстове, засягащи отчетността на дейностите с наркотични 
вещества и техните препарати.  

                                                 
2
 Българска агенция по безопасност на храните 
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за класифициране на 
растенията и веществата като наркотични, изменена с ПМС 253/01.11.2013 г., обн. 
ДВ, бр. 97/08.11.2013 г. Десет нови наркотични вещества са поставени под контрол в 
Списък I на Наредбата. 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21/2000 г. за изискванията 
към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични 
вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, обн. ДВ, бр. 
84/27.09.2013 г. С изменението и допълнението на Наредба № 21/2000 г., обн. ДВ, бр. 
37/2013 г. е променен образецът на специалния формуляр за поръчка на наркотични 
вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (Приложение № 1 
към чл. 9, ал. 1 от Наредба № 21). С тези изменения на Наредбата се регламентира 
използването на стария образец за специални формуляри, до отпечатване на 
специални формуляри по новия образец през 2014 г. 

Основната идея за изменение и допълнение на Наредба № 20/2001 г. за условията 
и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, ще бъдат 
освободени от някои мерки за контрол, обн. ДВ, бр. 104/03.12.2013 г. и Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 4/2009 г. за условията и реда за предписване 
и отпускане на лекарствени продукти, обн. ДВ, бр. 104/03.12.2013 г. 

Във връзка с регистриране на лекарствения продукт Паратрамол табл. (съдържащ 
наркотичното вещество Трамадол в комбинация с Парацетамол), който отговаря на 
изискванията на Наредба № 20/2001 г., наркотичното вещество Трамадол е включено 
в чл. 3 на Наредбата. 

С текста на чл. 4, ал. 2, по отношение на изискването за лицензия, издадена по 
реда на ЗКНВП бяха конкретизирани условията за спазване на изискването на чл. 46, 
ал. 1 от ЗКНВП. Прецизирани са текстовете, отнасящи се до изискванията за отчетност 
при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, 
съдържащи наркотични вещества. 

Със заключителна разпоредба в проекта на Наредба № 20/2001 г. се изменя чл. 15 
от Наредба № 4 и се синхронизира текстът на чл. 4, ал. 1, т. 3 от Наредба № 20/2001 г. 
с този на чл. 15 от Наредба № 4/2009 г., като се конкретизира кои лекарствени 
продукти, съдържащи наркотични вещества в комбинация с други лекарствени 
вещества се предписват на бяла рецептурна бланка за еднократно отпускане и в 
количества, съобразени с дневната дозировка за не повече от 30 дни. Конкретизирани 
са текстовете във връзка с водене на Регистър за всяка операция, свързана с 
извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи 
наркотични вещества. 
 
 
Прилагане на закона 

 
Прилагането на закона е сред водещите функции и една от най-важните задачи  на 

Министерството на вътрешните работи (МВР). Във връзка с това органите на МВР 
имат за задача да: 

 Осъществяват обща и индивидуална дейност, като предотвратяват и пресичат 
престъпления и други правонарушения; 

 Системно анализират криминогенните фактори; 

 Предупреждават лица, за които има достатъчно данни и се предполага, че 
могат да извършат престъпления и други правонарушения; 

 Сигнализират държавни органи, организации, юридически лица и граждани за 
констатирани причини и условия за престъпления. 
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През 2013 г. по линия „Наркотици” от страна на звената на МВР са предприети 
следните мерки: 3 

 Областните дирекции на Министерство на вътрешните работи (ОДМВР) са 
се отзовали на 1823 сигнала за нарушения, свързани с наркотици (през 2012 г. те 
са били 2020). Най-много отзовавания на сигнали са реализирани от Столична 
дирекция на вътрешните работи (СДВР) – 367, следвани от ОДМВР Благоевград – 153 
и ОДМВР Стара Загора – 128, а най-малко от ОДМВР Кърджали – 7 и Отдел 
Транспортна полиция към Главна Дирекция Национална Полиция (ОТП - ГДНП) – 2. 

 Реализирани са 415 оперативни дела (през 2012 г. те са били 452). Най-
много дела са водени от СДВР – 52, ОДМВР Плевен (45), и ОДМВР Пловдив (35), а 
най-малко в ОДМВР Ямбол (1) и ОТП - ГДНП (1). 

 Задържани са 4448 лица за производство и разпространение на наркотици 
(през 2012 г. те са били 4713). Около 40% от тях (или 2 103 лица) са задържани само 
на територията на град София, като броят на задържаните лица в столицата през 2012 
г. е сходен – 2 106. 

 Проведени са 2494 специализирани полицейски операции (СПО) (през 2012 
г. те са били 2868). Най-голям брой са проведени от СДВР (627), ОДМВР София (217) 
и ОДМВР Варна (146), а най-малко – от ОДМВР Ловеч (14). 

 Проверени и профилактирани са 4601 наркосборища, питейни и 
увесилителни заведения (през 2012 г. те са били 5179). Най-много са 
профилактирани от СДВР (654), ОДМВР София (450) и ОДМВР Велико Търново (399), 
а най-малко – от ОДМВР Рyсе (22) и ОДМВР Разград (16). 

 Броят на проверените училищни райони е 3122 (през 2012 г. те са били 
3936). Най-много са проверени от ОДМВР Търговище (336), ОДМВР Велико Търново 
(334) и ОДМВР София (301). Най-малко са били в ОДМВР Разград (12). 

 Разкрити са 254 нови наркосборища и места за продажба на наркотични 
вещества. Най-много са разкрити от СДВР (95), ОДМВР Пловдив (24) и ОДМВР  
Бyргас (34), а най-малко – в ОДМВР Ямбол, Рyсе и Пазарджик (по 1). 

 Установени са 18 организирани престъпни групи (ОПГ), най-вече в 
градовете София и Бургас. 
 

 

Национален план за действие, стратегия, оценка и координация 

 

Национална стратегия и Национален план за действие 

 

На Второ редовно заседание на Националния съвет по наркотични вещества 
(НСНВ) беше взето решение да се създаде междуведомствена работна група, която да 
изготви отчет за изпълнението на Плана за действие към Националната стратегия за 
борба с наркотиците (2009 – 2013 г.), както и да се направи проучване какви средства 
ще се необходими за изготвяне от българска фирма на анализ и оценка на 
изпълнението на стратегията. Целта беше тези средства да се заложат във 
финансовия план към Националната стратегия за борба с наркотиците (2014 – 2018 
г.).4 

                                                 
3
    Отчет на МВР, Главна дирекция „Национална полиция” (ГДНП) за извършени дейности по линия 

„Наркотици” за периода  01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. („ОБРАЗЕЦ 27”); данните се отнасят за ОДМВР, 
СДВР и ОТП-ГДНП. 
4
  Информация: Годишен доклад на Националния съвет по наркотични вещества за 2013 г. 
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Съгласно чл. 11, т. 1 от ЗКНВП, Националният съвет по наркотичните вещества 
определя и координира националната политика в областта на наркотичните вещества 
и прекурсорите, като изготвя и предлага на Министерския съвет да приеме 
Национална стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу 
незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори за срок от 5 години. 

Поради изтичане на периода на действие на Националната стратегия за борба с 
наркотиците (2009 – 2013 г.) и Плана за действие към нея, съгласно решение на НСНВ 
и със заповед на министъра на здравеопазването беше създадена междуведомствена 
работна група за изготвяне на трета Национална стратегия за борба с наркотиците и 
План за действие към нея. В работната група са включени представители на всички 
ведомства, влизащи в състава на НСНВ. 

В рамките на мандата си тази работна група изготви проекти на Национална 
стратегия за борба с наркотиците (2014 – 2018 г.) и План за действие към нея. 
Проектите са в съответствие със Стратегията на ЕС за борба с наркотиците (2013 
–  2020 г.) и Плана за действие към нея (2013 – 2016 г.). 

Националната стратегия за борба с наркотиците (2014 – 2018 г.) се базира на 
оценка на ситуацията в областта на наркотиците и резултатите от изпълнението на 
Националната стратегия за борба с наркотиците (2009 – 2013 г.) и Плана за действие 
към нея. 

Стратегията включва две стратегически области на действие – намаляване на 
търсенето и намаляване на предлагането на наркотици и три пресечни области на 
дейност. 

Като основен инструмент за практическото изпълнение на Стратегията е изготвен и 
План за действие към нея, съдържащ специфични дейности, срокове и отговорни 
институции. 

Изпълнението на Плана за действие към Националната стратегия за борба с 
наркотиците ще се финансира от държавния бюджет, в рамките на бюджетите на 
институциите, изпълнители на Стратегията. 

 

 

Прилагане и оценка на националния план за действие и/или стратегия  

 

Национален съвет по наркотичните вещества (НСНВ) 

 

През 2013 г. са проведени три редовни заседания на НСНВ. На тях са приети 
следните доклади: 

 
 В изпълнение на международните договори за контрол на наркотиците, на 

заседание на НСНВ е одобрен годишният доклад за 2012 г. на Република България до 
Комисията по наркотичните вещества при ИКОСОС на ООН – Виена. 

 Доклад за участието на българската делегацията в 56-та сесия на Комисията по 
наркотични вещества при ООН. 

 Доклад от работна група, създадена с решение на НСНВ, за анализ на 
представена от неправителствени организации Платформа за промяна на политиката 
по отношение на психоактивните вещества в България. 

На заседание на НСНВ е разгледано и прието становище на Експертния съвет към 
НСНВ за включване на нови вещeства в Списък I към чл. 3, т. 1 на Наредбата за реда 
за класифициране на растенията и веществата като наркотични. 
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На заседание на НСНВ е представена информацията за ситуацията в страната в 
областта ”Намаляване на вредите” като част от дейностите в областта ”Намаляване на 
търсенето на наркотици”. 

Във връзка с решение на Съвета са изготвени писма до Министерството на 
финансите относно възможността за целево финансиране на дейностите, заложени в 
новата Национална стратегия за борба с наркотиците и за изпълнението на 
разпоредбата на чл. 53, ал. 3 от Закона за здравето (в сила от 01.01.2006 г.) - “Едно на 
сто от средствата, постъпили в държавния бюджет от акцизите върху тютюневите 
изделия и спиртните напитки се използват за финансиране на националните програми 
за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане 
употребата на наркотични вещества”. 5 

 

Общински съвети по наркотичните вещества (ОСНВ) и Превантивно-
информационни центрове (ПИЦ) към тях 

 
За провеждане на политиката по наркотиците на местно ниво до края на 2013 г. са 

функционирали 27 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 Превантивни 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. 

Дейността на ОСНВ и ПИЦ може да бъде обобщена в следните няколко насоки: 

 Разработване и изпълнение на приетите превантивни програми и стратегии; 

 Осъществяване на ефективна превенция на употребата и злоупотребата с 
наркотични вещества, чрез дългосрочни превантивни програми, насочени към 
различни целеви групи; 

 Превантивни дейности сред ученици, родители, учители и педагогически 
съветници за предотвратяване на употребата на наркотици; 

 Разширяване на възможностите за прилагане на ефективно здравно 
образование, включващо превенция на употребата на наркотици. 

 Разширяване на сътрудничеството между органите за местно самоуправление, 
държавните институции и неправителствените организации в изпълнението на 
общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотици и превенцията 
на употребата на наркотици; 

 Издаване на различни видове превантивни, информационни и здравно-
образователни материали; 

 Сътрудничество с медиите, за осигуряване на адекватно и компетентно 
отразяване на проблемите с наркотиците; 

 Разработване и прилагане на алтернативни форми за прекарване на 
свободното време на децата и младите хора;  

 Запознаване на обществеността с дейността на ПИЦ; 

                                                 
5
  Информация: Годишен доклад на Националния съвет по наркотични вещества за 2012 г. 
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 Провеждане на конкурси, изложби, лекции, кръгли маси и запознаване с 
проблематиката „наркотици и наркомании“, съвместно с другите общински 
структури; 

 Провеждане на тренинг обучения, чиито прицелни групи в различните общини 
варират – от ученици и педагогически съветници до професионалисти. 

Усилията на работещите в ПИЦ са насочени към преодоляване на апатията на 
обществото спрямо проблема с употребата и злоупотребата с наркотични вещества. 
Набляга се на разработване и функциониране на консултативни програми или 
кабинети, които да насочват зависимите за лечение на територията на областта или на 
територията на страната и в чужбина. Осъществява се добро сътрудничество с 
изградените в някои общини кабинети за превенция на ХИВ/СПИН. Създават се 
младежки съвети по наркотичните вещества. 

Съгласно чл. 15a, ал. 2 от ЗКНВП на трето редовно заседание на НСНВ за 2013 г. 
беше представен и одобрен Отчет за дейността на ОСНВ и ПИЦ за 2012 г. 

През октомври 2013 г. в гр. Кърджали се проведе VIІ Национална среща по 
проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични 
вещества. Срещата беше организирана от Секретариата на НСНВ, съвместно с 
НЦН и насочена към:  

 обмяна на знания и опит в областта на превенцията на злоупотребата с 
наркотични вещества; 

 повишаване на компетенциите на служителите от ПИЦ в разработването и 
прилагането на превантивни програми; 

 представяне и обсъждане на принципи и стандарти за добра практика в 
областта на превенцията. 

В срещата взеха участие представители на 20 ПИЦ и ОСНВ, секретариатът на 
НСНВ и служители от НЦН. По време на срещата бяха представени нови подходи и 
дейности в областта на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични 
вещества, механизми за бюджетно финансиране на общински превантивни програми в 
областта на наркотиците и други психоактивни вещества, планиране и разкриване на 
социални услуги за зависими, настоящата ситуация в областта на лечението с 
агонисти и агонисти-антагонисти, бъдещи дейности и инициативи. Представени и 
обсъдени бяха проектите на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014 – 
2018 г.) и Плана за действие към нея. 
 
 
Други насоки в развитието на политиката 

 
През последните години много активно в социалната сфера в България действа 

гражданското сдружение „Лайънс“, което има клубове в почти всички градове в 
страната. Към тези клубове функционира и програма, наречена „Лайънс куест“, която 
си сътруднчичи и с други клубове от Европа. Една от дейностите на тази програма е 
насочена към създаване на социални умения за живот и превенция на зависимости, 
като идеята е да се прилага в часовете на класния ръководител в българските 
училища. През 2011 г. предложението по тази програма е внесено в Министерството 
на образованието, младежта и науката. Този проект стартира през 2013 г., като има 
вече над 120 обучения. Такива са проведени в Пловдив, Бургас, Видин и Пазарджик.  
По-голямата сума за тези обучения е събрана чрез дарения от членовете на 
българските „Лайънс“ клубове. Обученията се извършваха от лицензирани обучители 
на „Лайънс“ организацията в световен мащаб. Към днешна дата вече има лицензирани 
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български обучители, което улеснява дейността на програмата и възможността тя да 
се развива. 6 

 
 
Механизми за координация 

 
До средата на 2013 г. едно от основните звена в Министерство на вътрешните 

работи (МВР), които се борят с разпространението и нелегалния трафик на наркотици, 
е Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” (ГДБОП). Вследствие на 
структурни промени след първото полугодие ГДБОБ става част от Държавна агенция 
„Национална сигурност”, което беше прието с изменение на Закона за ДАНС от 
14.06.2013 г. От тогава мерките по линия „Наркотици“ се осъществяват от Главна 
дирекция „Национална полиция" (ГДНП), която е национална специализирана 
структура за оперативно-издирвателна, превантивна, информационно-аналитична и 
организационна дейност по предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на 
престъпления, с изключение на свързаните с организирана престъпна дейност. 7 

 
 
 

Икономически анализ 
 
 

Обществени разходи 
 

Националната програма за изпълнение на Националната стратегия за борба с 
наркотиците за периода от 2009 – 2013 г. е един от основните източници на извършени 
обществени разходи в сферата на наркотиците и наркоманиите в Република България. 
От нея се отпускат средства за извършване на дейности от институциите, замесени в 
областта на наркотиците и наркоманиите и за превантивни проекти. 

От  „План за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците” за 2013 
г. е утвърдена План-сметка за 285 000 лв  за Националния център по наркомании, от 
които за дейности са изразходени 272 164 лв. 8 

За провеждане на националната политика по наркотиците на местно ниво през 
2013 г. от Националната стратегия целево са били отпуснати средства в размер на 64 
800 лв. за 27-те ОСНВ/ПИЦ (по 2400 лв.), които са били необходими за разработване и 
осъществяване на проекти за превенция на употребата на наркотици в общинските 
градове. Тези средства  са yвеличени спрямо 2012 г., когато за изпълненито на същата 
задача са били отпyснати 49 950 лв. (или по 1850 лв.) При изпълнението на 
споменатите проекти са сключени договори между Министерство на здравеопазването 
(МЗ) и 27-те общини, към които са базирани ОСНВ/ПИЦ за предоставяне на 
предвидените от План-сметката средства, и след одобрение от специална комисия, 
която е била определена със заповед на министъра на МЗ. 9 

Освен средствата от Националната стратегия, необходими за развитие на 
програмите за превенция, част от Общинските съвети по наркотичните вещества и 
Превантивно-информационните центрове са изразходили средства от местния бюджет 
за развитието на допълнителни дейности, като: организация на спортни мероприятия, 
семинари, работни срещи и обучения, създаване и разпространение на флаери, 
диплянки, постери и др. Градовете, които са разполагали с дотирани пари от общините 

                                                 
6
 Отчет на ОСНВ град Пазарджик за 2013 г. 

7
  Информация от МВР, Главна дирекц ия „Национална полиция” (ГДНП)   

8
  Информация: Дирекция „АСПО“ – НЦН 

9
  Информация: Годишен доклад на Националния съвет по наркотични вещества за 2013  г. 
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през 2013 г. са били: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Добрич, 
Габрово, Ловеч, Монтана, Пловдив, Разград, Силистра, София, Търговище, Хасково и 
Шумен, като общата сyма възлиза на  180 650  лв. С най-много пари са били 
съфинансирани градовете София, Варна и Пловдив, а значително по-малко – 
общински центрове като Ловеч, Търговище и др. Останалите градове: Враца 
Кюстендил, Кърджали, Пазарджик, Перник, Плевен, Рyсе, Смолян, Сливен, Стара 
Загора и Ямбол, не са имали дотации от общините през 2013 г., а са извършвали 
превантивните дейности с помощта на средствата от Националната стратегия, 
спомената горе и част от техния бюджет за 2013 г. (за повече информация виж 
следваща точка „Бюджет“). 10 

През 2013 г. някои от ПИЦ/ОСНВ са имали финансиране и от външни донорски 
програми, като изразходената обща сyма е била приблизително 3300 лева. 

След обобщение може да се каже, че общата изразходена сума за превантивни 
дейности и проекти през 2013 г. възлиза на около 278 450  лв. 

 
 
 

Бюджет 
 
По закона за Държавния бюджет за НЦН като самостоятелно звено към 

Министерство на здравеопазването през 2013 г. за заплати и възнаграждения на 
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, както и за сътрудници, наети 
по граждански договори (вкл. други възнаграждения и плащания за персонала, 
задължителни осигурителни вноски от работодател, вноски за доброволно 
осигуряване) и издръжка (вкл. разходи за функциониране на сгради, съоръжения, 
консумативи, куриерски услуги, транспорт, дейности и т.н.) е била предвидена сумата 
от 322 978,00 лв., от които са били изразходвани  314 845,00 лв. 11 

ОСНВ и ПИЦ се финансират със средства от държавния бюджет, чрез общинските 
бюджети, като делегирана от държавата дейност. Отпуснатите средства за 2013 г. са 
за заплати за 27 щатни бройки за председатели и 27 за секретари на ОСНВ и 66 щатни 
бройки за екипите на ПИЦ, както и средства за издръжка. Увеличени са средствата за 
заплати и издръжка, като средната месечна брутна заплата за ОСНВ и ПИЦ е 500 
лева. 12 

Бюджетът на 27 ОСНВ/ПИЦ, включващ 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) и издръжка (вкл. разходи за функциониране на сгради, съоръжения, 
консумативи и т.н.) е описан в Таблица 1-1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10

  Обобщение, извършено въз основа на информацията от 27-те ПИЦ/ОБСНВ, попълнена във Въпросник 
за превантивни дейности – 2013  г. 
11

  Информация: Дирекция „АСПО“ – НЦН 
12

  Информация: Годишен доклад на Националния съвет по наркотични вещества за 2013 г. 
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                                                                                                                     Таблица 1-1 

БЮДЖЕТ НА ОСНВ И ПИЦ ЗА 2013 Г. 

                                                                                                                  (в лева) 

 
ГРАД 

 
СУМА 

1. Благоевград 26 423 

2. Бургас 41 690 

3. Варна 68 366 

4. Велико Търново 32 000 

5. Видин 28 236 

6. Враца 27 850 

7. Габрово 30 000 

8. Добрич 28 792 

9. Кърджали 30 854 

10. Кюстендил 25 000 

11. Ловеч 26 650 

12. Монтана 30 642 

13. Пазарджик 25 000 

14. Перник 27 243 

15. Плевен 36 850 

16. Пловдив 31 850 

17. Рyсе 27 000 

18. Разград 34 292 

19. Силистра 33 949 

20. Сливен 32 289 

21. Смолян 30 063 

22. София 149 242 

23. Стара Загора 33 166 

24. Търговище 25 460 

25. Хасково 25 966 

26. Шумен 25 567 

27. Ямбол 26 874 

Източник:  ПИЦ/ОСНВ 
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2. Употреба на наркотици сред общото население и 

отделни прицелни групи 
 

 

 

Въведение 
 

В рамките на тази глава ще бъдат разгледани следните основни теми: 

 Употреба на наркотици сред общото население (няма нови данни през 2013 г.); 

 Употреба на наркотици сред учениците и младите хора (15-34 години); 

 Употреба на наркотици сред специфични групи от населението (места на 
национално и местно ниво) – деца в Домове. 
 
 
Коментарите и анализът ще бъдат направени на базата на резултати от няколко 

проучвания с различна целева група, които Националният фокусен център за 
наркотици и наркомании проведе с помощта на партньори и социологически агенции в 
края на 2012 и през 2013 година: 

 Национално проучване относно нагласи и употреба на психоактивни 
вещества сред общото население в България, представително за 
населението на страната на възраст между 15 и 64 години, Агенция „Сова 
Харис“, 12 – 31.10.2012 г., в 88 града и 74 села от всички 28 административни 
области в България. 

 

 Национално представително проучване сред учениците от ІХ до ХІІ клас в 
средните училища в България, посветено на употребата и нагласите към 
различни психоактивни вещества; осъществено от Националния фокусен 
център за наркотици и наркомании и „АЛФА РИСЪРЧ” ООД през м. ноември – 
декември 2013 г., анкетирани 3001 ученици от 132 паралелки в училищата в 
72 населени места в цялата страна, пряка анонимна групова анкета. 

 

 Национално представително социологическо проучване относно употребата 
на психоактивни вещества сред младото население (15-34 години) в 
Република България, чрез два отделни компонента с практически единен 
инструмент: представително национално проучване сред учениците от ІХ до 
ХІІ клас в средните училища в България, посветено на употребата и 
нагласите към различни психоактивни вещества (отговарящо на възрастовия 
диапазон 15-19 години) и представително национално проучване сред 
младото население (20-34 г.) в България; Националният фокусен център за 
наркотици и наркомании (НФЦ), „Алфа Рисърч” ООД и MBMD, извадка чрез 
случаен подбор, обхванати общо 6007 лица в посочения възрастов диапазон. 

 

 Национално проучване за нагласите и употребата на психоактивни вещества 
сред деца, отглеждани/пребиваващи в Домове; обхваща Домове за деца, 
лишени от родителска грижа (ДДРЛГ), Възпитателни училища интернати 
(ВУИ) и Социално-педагогическите интернати (СПИ), обхванати 
изчерпателно децата, пребиваващи в пет от всичко седемте подобни 
институции на територията на различни области – Пазарджишка, Плевенска, 
Разградска, Сливенска и Ямболска. Реализирана беше извадка от общо 179 
лица на възраст от 12 до 19 години, разпределени в тези домове. 
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Употреба на наркотици сред общото население 

 

Няма нови данни от проучвания относно употреба на наркотици сред общото 
население. 

Ще припомним, че в края на 2012 г. беше подготвено и осъществено Национално 
проучване относно нагласи и употреба на психоактивни вещества сред общото 
население в България 13. То е представително за населението на страната на възраст 
между 15 и 64 години. Проучването на терен беше организирано и проведено от 
Агенция „Сова Харис“ в периода 12.10 - 31.10.2012 г. в 88 града и 74 села от всички 28 
административни области в България. Пропорционалната извадка беше формирана 
чрез случаен подбор. Набирането и обработката на данните бяха извършени също от 
Агенция „Сова Харис“ и приключи в самия край на 2012 г. Бяха обхванати общо 5325 
лица в посочения възрастов диапазон. 14 

Общо 8,3% (7,6-9,0% при доверителен интервал 95%) от възрастното население са 
употребили поне веднъж в живота си някое от включените в изследването наркотични 
вещества. В абсолютен брой това означава около 370 – 440 000 лица в посочения 
възрастов интервал, които имат най-малко една употреба в живота си. В сравнителен 
план делът на тези хора е по-висок от този през 2005 г. (5,2%) и 2007 г. (6,4%) и 
приблизително равен на този през 2008 г. (8,6%) 

 
 

Употреба на наркотици сред учениците и младото население 
 

Когато се говори за употребата на незаконни наркотични вещества погледът към 
групите на учениците и младото население е не само необходим, но и задължителен 
от гледна точка на епидемиологията. Неотдавнашно проучване сред общото 
население (15-64 г.) в България   показва, че употребата „поне веднъж в живота” е най-
разпространена във възрастовите групи от 15 до 34 години (виж Фигура 2-1), т.е. точно 
тези, които покриват ученическия и младежкия период. Приблизително всеки пети (19-
21%) от анкетираните на възраст 15-24 години е употребил нещо някога, докато 
например след 40-годишна възраст делът на употребилите не надхвърля 3-3,5%. 
Всъщност четири от всеки пет (80,4%) от употребилите нещо сред населението е бил 
на възраст до 34 години. 

 
 

Употреба сред учениците 
 

В края на 2013 г. беше проведено представително национално проучване сред 
учениците от ІХ до ХІІ клас в средните училища в България, посветено на употребата и 
нагласите към различни психоактивни вещества15. То беше финансирано чрез 
Националната стратегия за борба с наркотиците 2009-2013 г. и осъществено от 
Националния фокусен център за наркотици и наркомании и „Алфа Рисърч” ООД през 
м. ноември - декември 2013 г. Бяха анкетирани 3001 ученици от 132 паралелки в 

                                                 
13

 По-подробно виж Годишен национален доклад по проблемите, свързани с наркотици в България – 2013 
14

 Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред населението на възраст 15-64 години в България’ 

2012”, Национално проучване, октомври – декември 2012, Агенция СОВА ХАРИС, Национален фокусен 
център за наркотици и наркомании. 
15

 Национално представително проучване сред учениците от ІХ до ХІІ клас в България, посветено на 

употребата и нагласите към психоактивни вещества, Национален фокусен център за наркотици и 
наркомании, „Алфа Рисърч” ООД,  м. ноември – декември 2013 г., анкетирани 3001 ученици от ІХ до ХІІ 
клас в 132 паралелки в училища в 72 населени места в цялата страна. 



19 

 

училищата, в 72 населени места в цялата страна16. При събирането на емпиричната 
информация беше използван методът на пряка анонимна групова анкета. Това 
проучване предостави информация относно употребата на наркотици сред учениците 
в средния курс в България. 

 

                                                                                                                    Фигура 2-1 

ОТНОСИТЕЛНИ ДЯЛОВЕ НА УПОТРЕБИЛИТЕ ПОНЕ ВЕДНЪЖ В ЖИВОТА СИ 
НЯКАКВО НЕЗАКОННО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВО ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

                                                                                                                            (в %) 

            

Източник: „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред населението на 
възраст 15-64 години в България’2012”, Национално проучване, октомври – 
декември 2012, Агенция „Сова Харис“, Национален фокусен център за наркотици 
и наркомании 

 

Данните показват, че канабисът остава най-ползваният продукт от групата 
„незаконни наркотични вещества“. Националният фокусен център за наркотици и 
наркомании разполага с добри възможности за сравнение с данните от подобно 
проучване две години по-рано (виж Фигура 2-2). Повече от ¼ от учениците са 
употребили поне веднъж в живота си марихуана или друга форма на канабис. На второ 
място по популярност са амфетамините (около 6,5% употреба през живота) и другите 
стимуланти (кокаин, екстази, метамфетамини) с по 4-4,5%. Около 4% са и 
употребилите халюценогенни гъби. Опиатите и LSD имат сравнително най-ниски 
дялове на употреба. Като цяло стойностите през 2011 и 2013 г. показват стабилност с 
малки изключения (най-вече спадът при амфетамините с 1,5%, а също и спадът при 
канабиса с малко над 1% и увеличението при другите опиати с малко под 1%).     

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Виж Стандартна таблица 2 към Годишен доклад по проблемите свързани с употребата на наркотици в 

България – 2014. 
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                                                                                                                           Фигура 2-2 

ОТНОСИТЕЛНИ ДЯЛОВЕ НА УПОТРЕБИЛИТЕ ПОНЕ ВЕДНЪЖ В ЖИВОТА СИ 
РАЗЛИЧНИ НЕЗАКОННИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА СРЕД УЧЕНИЦИТЕ В 

БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2011 И 2013 Г. 

                                                                                                                                    (в %)    

 

Източник: Национални представителни проучвания сред учениците от ІХ до ХІІ клас в 
България   2011 и 2013 г., НФЦ, „Алфа Рисърч“                            

 

Повече от ¼ (28,25%) от учениците са употребили някакъв наркотик поне веднъж в 
живота си. Това е относително намаление по отношение на предишните две подобни 
проучвания – с 2,5 пункта по-малко от 2011 г. и с 3,5 пункта по-малко от 2007 г. (виж 
Фигура 2-3). На практика по този показател сега сме на нивото отпреди 10 години. 
Същевременно при употребата през последната година и през последния месец се 
отбелязва значително увеличение в сравнение с предишните проучвания. При 
употребата през последната година увеличението спрямо изходната база (2003 г.) е 8 
пункта (или близо 50%), а при употребата през последния месец – 6 пункта (или над 
60%). Тези стойности биха могли да означават, че масата опитвали нещо остава горе-
долу същата, но намаляват хората „само със спомени“, т.е. които са опитвали някога 
са продължили да опитват и през тази последна година.            
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                                                                                                                         Фигура 2-3 

ОТНОСИТЕЛНИ ДЯЛОВЕ НА УПОТРЕБИЛИТЕ НЕЗАКОННИ НАРКОТИЧНИ 
ВЕЩЕСТВА ПОНЕ ВЕДНЪЖ В ЖИВОТА СИ, ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА И 

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 30 ДНИ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2003-2013 Г. 

                                                                                                                                   (в %)  

      

Източник: Национални представителни проучвания сред учениците от ІХ до ХІІ клас в 
България 2003, 2007, 2011 и 2013 г., НФЦ и партньори 

 

 

Употреба сред младото население (15-34 години) 

 

В края на 2013 г. Националният фокусен център за наркотици и наркомании (НФЦ) 
осъществи национално представително социологическо проучване относно употребата 
на психоактивни вещества сред младото население (15-34 години) в Република 
България. За първи път то беше осъществено чрез два отделни компонента с 
практически единен инструмент: представително национално проучване сред 
учениците от ІХ до ХІІ клас в средните училища в България, посветено на употребата и 
нагласите към различни психоактивни вещества (отговарящо на възрастовия диапазон 
15-19 години) 17 и представително национално проучване сред младото население (20-
34 г.) в България 18. Те бяха осъществени от две социологически агенции под 
методическия контрол на НФЦ – съответно „Алфа Рисърч“ и „MBMD“. Извадката и при 
двете се осъществи чрез случаен подбор. Бяха обхванати общо 6007 лица в посочения 
възрастов диапазон. 

 

                                                 
17

 Национално представително проучване сред учениците от ІХ до ХІІ клас в България, посветено на 

употребата и нагласите към психоактивни вещества, Национален фокусен център за наркотици и 
наркомании, „Алфа Рисърч” ООД,  м. ноември – декември 2013 г., национално, анкетирани 3001 ученици 
от ІХ до ХІІ клас в 132 паралелки в училища в 72 населени места в цялата страна. 
18

 Национално представително проучване сред младото население на възраст 20-34 години в България 

2013 г., национално, ноември – декември 2013, Агенция „MBMD“, Национален фокусен център за 
наркотици и наркомании. 
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В съответствие с европейската практика и с изискванията на ключовия индикатор 
„Употреба на наркотици сред населението” в проучванията бяха заложени за оценка 
употребата на наркотици, алкохол, цигари и медикаменти в три времеви диапазона и 
съответно – чрез три индикатора: през целия живот (life time prevalence), през 
последните 12 месеца (last 12 months prevalence), през последните 30 дни (last 30 days 
prevalence). 

 
                                                                                                                         Фигура 2-4 

ОТНОСИТЕЛНИ ДЯЛОВЕ НА УПОТРЕБИЛИТЕ ПОНЕ ВЕДНЪЖ В ЖИВОТА СИ 
НЯКАКВО НЕЗАКОННО НАРКОТИЧНО ВЕЩЕСТВО ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

                                                                                                                                  (в %) 

    
 

 
някога посл.година посл.месец 

Хероин 2.0 1.4 0.9 

Метадон 1.6 1.1 0.7 

Др. опиати 1.5 1.1 0.6 

Кокаин 3.4 2.3 1.2 

Амфетамини 4.6 2.8 1.3 

Метамфетамини 2.6 2.0 1.0 

Екстази 3.5 2.3 1.1 

LSD 1.9 1.4 0.9 

Халюциногенни гъби 2.7 1.9 1.0 

Марихуана 20.3 13.6 7.6 

Хашиш 5.8 3.9 1.9 

Летливи в-ва 2.1 1.4 0.7 

Попърс 3.5 2.4 1.1 

Анаболи 2.8 2.1 1.4 

Барбитурати 7.4 5.3 2.9 

Бензодиазепини 9.9 6.0 2.6 
                            

Източник: Национално проучване сред младите хора 15-34 г., НФЦ 
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Данните от проучването през 2013 г. за пореден път показват, че най-масово 
употребяваният продукт е канабисът – 20,3% от анкетираните са го опитали поне 
веднъж в живота си (виж Фигура 2-4), което отговаря на около 350 хиляди младежи. 
Около 240 хиляди (13,6%) са пушили марихуана през последната година, а около 130 
хиляди (7,6%) – през последния месец. Трябва обаче да се спомене, че 43% от 
пушилите марихуана през последния месец са го правили в рамките на един до три 
дни в месеца, а около една трета са го правили в 20 или повече дни в месеца. Това 
означава, че често пушещите марихуана млади хора в България са около 40 хиляди. 

По групи вещества най-употребяван е канабисът – марихуана и хашиш. Поне 
веднъж живота са го употребили 20,8% от младите хора в България, през последната 
година – 14,0% и през последния месец – 7,8%. Следват успокоителни и сънотворни 
(барбитурати и бензодиазепини) без лекарско предписание – поне веднъж в живота са 
ги употребили 12,9% от младите, през последната година – 8,6% и през последния 
месец – 4,3%. Синтетичните стимуланти (амфетамини, метамфетамини, екстази) са на 
трето място – употреба съответно 6,1%, 4,0% и 1,9%. Следват халюциногените (LSD, 
„магически” гъби) – употреба съответно 3,1%, 2,3% и 1,3%, и опиоидите (хероин, 
метадон, морфин, фентанил и т.н.) – съответно 2,6 %, 1,9 % и 1,4 %. 

През 2013 година общо между 1/4 и 1/5 (22,8%) от младите хора са отговорили, че 
имат поне една употреба на някакво наркотично вещество през живота си. Това 
отговаря на около 400 000 лица. Употребявалите през последната година са 15,8% 
(или около 275 000 лица), а тези през последния месец са 9,0% или малко над 150 000 
лица (виж Фигура 2-5). 

 
                                                                                                         Фигура 2-5 

ОТНОСИТЕЛНИ ДЯЛОВЕ НА УПОТРЕБИЛИТЕ НЕЗАКОННО НАРКОТИЧНО 
ВЕЩЕСТВО ПОНЕ ВЕДНЪЖ В ЖИВОТА, ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА И ПРЕЗ 

ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ 
                                                                                                                   (в %) 

                 

                    Източник: Проучвания, НФЦ 

 
Картината, установена чрез поредица от проучвания показва съвсем ясно 

увеличение на употребата на незаконни наркотични вещества (виж Фигура 2-5). Ще 
отбележим някои методически обстоятелства, които трябва да се имат предвид при 
сравнителния анализ. Първо, проучването през 2013 година беше първото, посветено 
конкретно на младото население 15-34 години. Предишните три се състояха в рамките 
на изследвания за общото население 15-64 години, което означава, че извадката е 
била изготвена така, че да бъде представителна за цялото население, а не само за 
младото. Второ, обект на проучването през 2005 година е било населението от 18 до 
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64-годишна възраст. И трето, за първи път през 2013 година сегментът на младите в 
училищна възраст беше осигурен чрез училищно проучване, а не чрез домашна 
анкета, което по наша оценка е довело до по-високи резултати относно употребата. 

В крайна сметка съпоставянето на данните показва съвсем ясно увеличение на 
употребата на незаконни наркотични вещества сред младите хора. По отношение на 
употребата „някога в живота“ увеличението за осем години е повече от двойно (или 
12.6 пункта), на употребата през последните 12 месеца – повече от четворно (или 12,1 
пункта), а на употребата през последните 30 дни – повече от петорно (или 7,3 пункта). 

 

 
 
Употреба на наркотици сред целеви групи / места на национално и местно 
ниво 

 
 
Употреба сред деца, отглеждани/пребиваващи в Домове 
 

След дълга подготовка и в рамките на под-индикатора  „Употреба сред специфични 
социални групи“ през 2013 година Националният фокусен център проведе национално 
проучване за нагласите и употребата на психоактивни вещества сред деца, 
отглеждани/пребиваващи в Домове. Изследването обхващаше Домове за деца, 
лишени от родителска грижа (ДДРЛГ), Възпитателни училища интернати (ВУИ) и 
Социално-педагогическите интернати (СПИ). Партньори на НФЦ бяха Министерство на 
образованието и науката, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция „Социално 
подпомагане“.  

ВУИ/СПИ представляват държавни училища с общежития към тях, в които се 
настаняват малолетни лица над 8-годишна възраст и непълнолетни, извършили 
противообществени прояви, както и непълнолетни, спрямо които съдът е наложил 
мярка от Наказателния кодекс като деца, за които съществуват предпоставки за 
извършване на противообществени прояви. 

През месец април 2013 г. се проведе пилотно анкетно проучване сред деца, 
отглеждани в институции, по време на което бяха наблюдавани редица трудности при 
самостоятелно попълване на анкетните карти от страна на децата (трудности при 
четене, неразбиране на някои въпроси, опасения, че въпросникът може да бъде 
използван срещу децата и др.). Това наложи извода, че проучването във ВУИ и СПИ е 
необходимо да бъде проведено по метода интервю „лице в лице“ от специалисти, 
които биха могли да предразположат децата, т.е. че най-подходящо е интервютата да 
бъдат проведени от психолози, работещи в посочените институции. 

В проучването бяха обхванати изчерпателно децата, пребиваващи в пет от всичко 
седемте подобни институции на територията на различни области – Пазарджишка, 
Плевенска, Разградска, Сливенска и Ямболска 19. Реализирана беше извадка от общо 
179 лица на възраст от 12 до 19 години, разпределени в тези домове. 

Резултатите от това изследване показват значително по-висока употреба на 
наркотици поне веднъж в живота от общата група млади хора във възрастовата 
граница 12-19 години (виж Фигура 2-6 и Фигура 2-2 по-горе в тази глава). Прави 
впечатление повишената употреба на по-голямата част от традиционните наркотици, 
като хероин, кокаин, амфетамини, метамфетамини, екстази, марихуана, хашиш, както 
и на характерното за маргинални групи „дишане” на летливи вещества (бронз, лепила, 
разредители и т.н.).  

                                                 
19

 ВУИ и СПИ  в градовете Завет, Ракитово и Стралджа и в селата Подем и Драгоданово. 
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                                                                                                                Фигура 2-6 

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ДЕЦАТА ОТ ВУИ/СПИ, УПОТРЕБИЛИ НАРКОТИЧНИ 
ВЕЩЕСТВА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА 

                                                                                                                               (в %) 

 

          Източник: Проучвания, НФЦ 

 

 

Обобщението показва, че повече от 2/3 от анкетираните деца поне веднъж в 
живота си са употребили някакъв наркотик. Данните са следните: 

 Употребата на някакво незаконно наркотично вещество поне веднъж в живота – 
68,2%; 

 Употребата на някакво незаконно наркотично вещество през последната година 
– 52,5%; 

 Употребата на някакво незаконно наркотично вещество през последните 30 дни 
– 30,7%. 

Интересна информация се получи и по отношение на употребата на други 
психоактивни вещества. Близо ¾ от анкетираните деца са активни пушачи – толкова са 
тези, които са пушили тютюн 20 и повече дни през последния месец и повече от пет 
дни седмично през последната година. По-голямата част (близо 2/3) от децата са 
запалили първата си цигара до 10-годишна възраст включително, като средната 
възраст на началото на пушенето е 10 години. Средното дневно количество изпушени 
цигари за 1/3 от пушилите през последните 30 дена е било над 12 цигари. 

Малко над 1/10 от анкетираните деца никога не са пили алкохол. Близо половината 
от децата са изпили първото си питие до 12-годишна възраст включително, като 
средната възраст на първото питие е 12 години. Около 2/3 от лицата, които са пили 
алкохол през последните 30 дни са го правили само веднъж през този период. 
Приблизително ¾ от пилите алкохол през последните 12 месеца са се напивали поне 
веднъж през този период. Средното количество алкохол в дни, в които се е пиело през 
последните 12 месеца е 3.5 стандартни питиета – това означава или литър бира, или 
половин литър вино, или близо 200 мл ракия или друг концентрат. Повече от 
половината (58%) заявяват, че консумират предимно твърд алкохол, а малко по-малко 
(53,6%) предпочитат бира. 
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3. Превенция 

 
 

В настоящата глава са представени реализираните превантивни дейности на 
национално и местно равнище през 2013 г., свързани с употребата и злоупотребата на 
психоактивни вещества. Дейностите включват: 

 Превенция на средата; 
 

 Обща превенция: в училище, в семейството и в община/общност; 
 

 Селективна превенция: в рискови групи, рискови семейства и места за 
развлечение; 

 

 Превенция по индикации (индикативна превенция); 
 

 Медийни кампании. 
 
 

Въведение към структурата на превантивните дейности 
 

На Фигура 3-1 са представени данни за реализираните превантивни дейности в 
България за периода 2007 – 2013 г. по информация на Общинските съвети по 
наркотични вещества (ОСНВ) и Превантивно-информационните центрове (ПИЦ) към 

тях
20

, както и данни за дела на превантивните дейности в ЕС според Европейския 

център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA)
21

 за периода 2007 –

2012 г. 

Фигура 3-1 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ В БЪЛГАРИЯ И ЕС (%) 

 

        Източник: ОСНВ/ПИЦ , EMCDDA   

                                                 
20

 За България данните за периода 2007-2008 г. са на база преглед на Годишни отчети, данните за 
периода 2009-2013 г. включват информация, получена от попълнен въпросник относно превантивните 
дейности, подготвен и обобщен от НФЦ. 
21

 Данните за ЕС включват единствено проекти, които имат направена оценка на ефективност 
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Дейностите в областта на общата превенция продължават да са най-често 
реализирани от ОСНВ и ПИЦ в страната (83%). В европейски контекст тези дейности 
също са най-широко разпространени, като тенденцията е към постепенно относително 
намаляване, което е по-скоро в полза на увеличаване на дейностите по индикативна 
превенция. Дейностите в областта на общата превенция в България, се реализират 

най-вече в училищата и под формата на местни кампании
22

. Общата превенция на 

ниво семейство, чийто подход е по-широко разпространен в ЕС, през последните 2 
години заема по-сериозен дял и в България, но най-често реализираните превантивни 
дейности в семейството са част от по-общи проекти и се основават главно върху 
предоставянето на информация. За първа година в разглеждания за страната период е 
регистриран най-нисък дял по отношение на реализирани дейности в областта на 
индикативната превенция (2 %). За страните от ЕС делът на индикативната превенция 
през същия период се запазва. 

Повече от половината (или 60%) от реализираните превантивни дейности в 
България през 2013 година са били насочени към деца/младежи, като тази група все 
по-често е обект на превантивни дейности в сравнение с останалите целеви групи (виж 
Фигура 3-2). 

Фигура 3-2 

 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ В БЪЛГАРИЯ И ЕС СПОРЕД 

ЦЕЛЕВАТА ГРУПА 

 

Източник: ОБСНВ/ПИЦ , EMCDDA   

 

 

Още веднъж трябва да бъде отбелязано, че семейството като целева група на 
превантивни дейности регистрира за втора поредна година своя по-висок дял в 
сравнение с периода 2007 – 2011 г. Обратно, общото население като целева група 
през последните две години е с най-нисък дял, особено по отношение на периода 2007 
– 2009 г., когато общото население е целева група на 40% от дейностите за превенция. 

Семейството, заедно с децата/младежите се оказват най-желаните групи за обект 
на превантивните дейности за периода 2010 – 2013 г.   

Най-често регистрираните интервенции на превантивните дейности през 2013 г. са 
обучения, насочени към превенция на употребата на наркотици, организиране на 

                                                 
22
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семинари, работни срещи и обучения с професионалисти. Увеличава се и броят на 
отчетените дискусионни клубове. Трябва да се отчете, че за разглеждания период на 
отчетените превантивни дейности в страната от 2007 – 2013 г. от ОСНВ и ПИЦ в 
страната, намалява броят на интервенциите, свързани със създаването и 
разпространението на информационни материали, диплянки и пр. Докато тези 
интервенции бяха сред най-често отчитаните през  2007 – 2008 г., то в последните две 
години тяхното прилагане не е толкова широко разпространено.  
 

 

Превенция на средата 

 

Политика по отношение на алкохола и тютюневите изделия 

 

Дейностите за ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол в 
Република България се изпълняват съгласно Закона за здравето (чл. 54, чл. 55, чл. 56 
и чл. 56а).  

Политиката по отношение ограничаването на тютюнопушенето и злоупотребата с 
алкохол в Република България се осъществява чрез национални програми. 

През 2013 г. с Решение № 538 от 12.09.2013 г. на Министерски съвет е приета 
Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести (НППХНБ) 
2014 – 2020 г. Програмата има за цел редуциране на нивото на общите за ХНБ най-
често срещани рискови фактори (поведенчески, биологични и психосоциални) чрез 
намаляване разпространението на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол, 
подобряване на храненето и увеличаване на физическата активност. Всички заложени 
мерки в нея са съобразени с Европейската стратегия за контрол на тютюна, Рамковата 
конвенция за контрол на тютюна, както и с решенията и препоръките на Европейския 
съюз, свързани с ограничаване на тютюнопушенето.  

В Националната програма са разписани конкретни дейности за предотвратяване 
употребата на тютюн и тютюневи изделия и злоупотребата с алкохол23. 

 

Дейности по ограничаване на тютюнопушенето 

В рамките на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в 
Република България 2007 – 2010 г. е изградена и функционира национална телефонна 
линия за отказ от тютюнопушене – 0700 10 323. Дейността й е в съответствие с 
европейските изисквания за контрол на тютюнопушенето. 

С Постановление № 237 от 17.10.2013 г. на Министерски съвет се направи 
изменение на Наредбата за изискванията към етикетирането, маркировката и 
външното оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за 
извършване на оценка на съответствието на съдържанието на вредни съставки в 
цигарите. С горепосочения акт се въвеждат разпоредбите на Директива 2012/9/ЕС на 
Комисията от 7 март 2012 г. за изменение на Приложение I към Директива 2001/37/ЕО 
на европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на държавите членки относно производството, 
предоставянето и продажбата на тютюневи изделия. В приложението към наредбата 
се съдържа списък на допълнителните предупредителни надписи, отнасящи се до 
здравето, които следва да бъдат поставени на опаковките на тютюневите изделия.  

                                                 
23

 Забележка: Повече информация за НППХНБ може да бъде намерена на интернет страницата на 
Министерство на здравеопазването, на приложения линк:  
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=515&categoryid=5626&articleid=6381 
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В Приложението е посочено, че на опаковките на тютюневите изделия трябва да 
бъде отбелязан телефонният номер на линия за съдействие за отказване от 
тютюнопушенето. 

През 2013 г. са проведени информационни скринингови кампании по повод 
отбелязване на тематичните дни без тютюнев дим: 

1. На Световния ден без тютюн (31 май) темата за 2013 г. според Световната 
здравна организация (СЗО) е „Забрана за рекламиране на тютюневи изделия, 
промоция и спонсорство“. Според изискванията на Рамковата конвенция за контрол на 
тютюна на СЗО всяка страна (включително и България), приела този документ в 
рамките на пет години след влизането му в сила, предприема всеобхватна забрана на 
всякаква реклама, промоция и спонсорство (информацията е посочена в писмо с № 74-
00-125/19.06.2013 г. на МЗ). 

През целия месец май Министерство на здравеопазването и регионалните здравни 
инспекции в страната организираха дискусии, дебати, викторини, безплатни 
измервания на нивото на въглероден оксид в издишан въздух, чрез изпращане на 

послания по интернет на принципа „Предай нататък!“ 
24

. 
 

2. Целта на проведената във всички области на страната кампания по повод на 
Международния ден без тютюнопушене (21 ноември 2013 г.) беше пушачите да се 
опитат да откажат поне за един ден цигарите, като спестените пари се използват за 

благотворителни и обществени каузи 
25

. 

През 2013 г. Министерство на здравеопазването беше партньор на събитието „Ден 
на екс-пушача“, което се отбеляза за първи път в цяла Европа на 26 септември. 
Инициативата е част от европейската кампания „Екс-пушачите са неудържими“ и се 
провежда във всички 28 страни в Европейския съюз.  

 

Целта на кампанията беше да се обърне внимание на бившите пушачи и чрез 
успеха им да окуражи настоящите пушачи, че те също могат да се откажат от 
зависимостта си към тютюна, като последват примера на бившите пушачи 26. 

 

През 2013 г. беше извършена образователна и обучителна дейност сред 
населението в страната, насочена към промоция на здравето, намаляване нивото на 
поведенческите, биологичните и социалните фактори на риска (ограничаване на 
тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол, нездравословно хранене, ниска 
двигателна активност и др.). Реализирани са следните здравнообразователни 
мероприятия по ограничаване на тютюнопушенето:  

 

 проведени са 117 ТВ предавания и 148 радиопредавания;  

 излъчени са 43 аудио и 45 видеоклипове, 457 видеопокази и видеолектории; 

 публикувани са 448 материала в местни и централни ежедневници;  

 организирани са 17 пресконференции с журналисти;  

 изнесени са 486 лекции;  

 проведени са 60 семинари и 160 дискусии.  

Разпространени са над 47 812 здравнообразователни материала, разнообразни по 
съдържание, засягащи различни възрастови групи (информационни бюлетини, 

                                                 
24

 Повече информация относно отбелязването на Международния ден без тютюн може да бъде намерена 
на интернет страницата на МЗ: 
 http://www.mh.government.bg/News.aspx?pagied=401&currentPage=28&newsid=4078 
25

 Повече информация относно отбелязването на Международния ден без тютюн може да бъде намерена 
на интернет страницата на МЗ: 
 http://www.mh.government.bg/News.aspx?pagied=401&currentPage=17&newsid=4175 
26

 Повече информация относно отбелязването на „Деня на Екс-пушача“ може да бъде намерена на 
интернет страницата на МЗ:  
http://www.mh.government.bg/News.aspx?pagied=401&currentPage=21&newsid=4140 
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методични помагала, дипляни, плакати, флаери, стикери, тематични календари, 
бележници и др.). 

 
Конкурси, проведени от Министерство на здравеопазването 
 

1. Национален ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без 
тютюн“: 

В Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 
5“, реализиран през учебната 2012/2013 г. участваха ученици от 1 до 12-ти клас, 
разделени в три възрастови групи – от 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас. През тази година 
в конкурса се включиха над 2200 ученици с 53 свои проекта, осъществени под 
ръководството на 65 учители. 

Провеждането на Националния ученически конкурс е по инициатива на 
Министерство на здравеопазването, в партньорство с Министерство на образованието 
и науката, Министерство на младежта и спорта и Министерство на културата.  

Шестото издание на Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за 
живот без тютюн 6 “през учебната 2013/2014 г. протече в две фази: 

По време на I-та фаза от конкурса (25 октомври – 15 ноември 2013 г.) в МЗ са 
постъпили 45 проекта, от тях: 13 в първа възрастова категория (1-4 клас), 15 във втора 
възрастова категория (5-8 клас) и 17 в трета възрастова категория (9-12 клас).  

По време на II-та фаза от конкурса (20 ноември 2013 г. – 30 април 2014 г.) в МЗ са 
изпратени 41 отчети за дейността на класовете от цялата страна, от тях: 16 в първа 
възрастова категория (1-4 клас), 16 във втора възрастова категория (5-8 клас) и 9 в 
трета възрастова категория (9-12 клас). През втората фаза на конкурса стартира 
реализацията на проектите, тяхното отчитане и оценяване.  

През шестото издание на конкурса 2013/2014 г. се включиха над 2000 ученици с 45 
свои проекта, осъществени под ръководството на 53 учители. 

 
2. Международен конкурс за детска рисунка „Не на цигарите!“: 

През 2013 година МЗ участва в поредното XVII издание на Международния конкурс 
за детска рисунка, в който участват деца на възраст от 5 до 11 години. Конкурсът се 
провежда съвместно с Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) 
и италианската национална асоциация за борба срещу раковите заболявания, 
Министерство на образованието и науката и Министерство на младежта и спорта. В 
конкурса участваха 1260 рисунки на деца от цялата страна.  

През периода декември 2012 г. –  декември 2013 г. НЦОЗА проведе „Проучване на 
здравния риск на деца от предучилищна възраст, изложени на пасивно пушене“ в 
което се включиха 28-те регионални здравни инспекции. Анкетирани са 2914 родители 
на деца от 3 до 7 годишна възраст от случайно подбрани детски градини. Анализът на 
резултатите показва, че около половината от децата (57,5%) са изложени на пасивно 
тютюнопушене в дома си. Пушат 45,7% от бащите и 39% от майките. Само 42,5% от 

децата живеят в дом без тютюнев дим 
27

.  

С изменение на Закона за здравето от 1 юни 2012 г. в България е забранено 
тютюнопушенето в закритите и някои открити обществени места, включително 
обществения транспорт и в закрити работни помещения.  

Във връзка с прилагане на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, с цел 
ограничаване на тютюнопушенето през периода 01.01.2013 г. – 27.12.2013 г. 

                                                 
27

 Повече информация за резултатите от проучването може да бъде намерена на интернет страницата на 
НЗОЗА: http://ncphp.government.bg/konkurs-risunka.html 
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Регионалните здравни инспекции (РЗИ) в страната са извършили 198 758 проверки 
(дневни и нощни, в работни и почивни дни) на 192 749 обекта, издадени са 654 
предписания, съставени са 1 279 актове за констатирани нарушения и са издадени 941 
наказателни постановления на обща стойност 651 450 лв. 
 

Дейност по проект „Информирани и здрави“ 

Проект BG05РО001-5.3.01 „Информирани и здрави“ 
28

 се изпълнява в рамките на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013“, приоритетна ос 5 
„Социално включване и насърчаване на социалната икономика“, област на 
интервенция 5.3. „Работоспособност чрез по-добро здраве“. Срокът на проекта беше 
48 месеца. Стартирал е на 21 май 2009 г. и е приключил на 21 май 2013 г. Общата цел 
на проекта е подобряване трудоспособността, повишаване продължителността на 
активния трудов живот на населението и поддържане на здрава работна сила чрез 
повишаване нивото на знания, умения и мотивация за здравословен начин на живот. 

През 2013 г. е проведено финално количествено социологическо проучване за 
нагласите за промяна в поведението и уменията за здравословен начин на живот сред 
целевите групи. Проучването за тютюнопушенето е на тема „Вреда и намаляване на 
тютюнопушенето“, включващо следните компоненти: пушене на работно място и на 
публични места-предстоящи ограничения за тютюнопушене и нагласи към тяхното 
приемане; риск от пожари на работно място и създаване на дискомфорт за околните; 
възможности за самостоятелно преодоляване на тютюнева зависимост; пасивно и 
активно тютюнопушене в дома, на работното място и на публични места 29. 
 

Дейности по превенция на злоупотребата с алкохол 

През 2013 г. РЗИ в страната са реализирали следните здравнообразователни 
мероприятия по превенция на злоупотребата с алкохол: 21 ТВ предавания, и 24 
радиопредавания; излъчени са 16 аудио и видеоклипове; изнесени са 116 лекции и са 
проведени 3 семинари. Разпространени са над 5100 здравнообразователни 
материала, разнообразни по съдържание, засягащи различни възрастови групи 
(информационни бюлетини, методични помагала, дипляни, плакати, флаери, стикери, 
тематични календари, бележници и др.). 

През преиода 01.01.2013 г. – 27.12.2013 г. РЗИ в страната са извършили 2358 броя 
проверки на 2332 обекта, в работни и почивни дни по прилагане на чл. 54 от Закона за 
здравето за забрана продажбата на алкохолни напитки.  

Дейността по превенция на злоупотребата с алкохол е нормативно уредена в 
Закона за здравето, Закона за радиото и телевизията, Закона за народната просвета и 
Закона за закрила на детето. 
 

Други социални и нормативни промени 
 

Разработени нормативни документи в Министерство на отбраната (МО) по 
отношение превенция на употребата на наркотични вещества 30 
 

В чл. 159, ал. 1 и 2, и чл. 245, ал.1, т.8 от Закона за отбраната и въоръжените сили 
на Република България, както и в чл.56, ал. 1-4 от Правилника за прилагане на Закона 
за отбраната и въоръжените сили на Република България, са регламентирани мерките 
по осъществяване на контрол (чрез задължителни и/или внезапни изследвания), 
отстраняване от служба и налагане на дисциплинарно наказание „уволнение” на 

                                                 
28

 Повече информация за кампанията виж: Глава 3, Национални и местни медийни кампании 
29

 Повече информация за резултатите от проучването – на интернет страницата на МЗ: 
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=470&categoryid=2560&articleid=2566 
30

 Източник: Дирекция Социална политика, Министерство на отбраната 
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военнослужещи по отношение употреба на алкохол и злоупотреба с наркотични 
вещества. 

През 2012 г. е издадена 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 РБългария при употреба 
на алкохол и/или зависимост от наркотични вещества. В раздел III, чл. 21 и 22 са 
уточнени функциите на специализираните звена и органи по отношение на 
превантивната работа. 

В Наредбата за военномедицинска експертиза Н-4/18.02.2013 г., Приложение 1 към 
чл.2 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 при 
еднократен прием, без установени прояви на болестни отклонения във връзка с 
приема. 

В Наредба Н-12/18.05.2011 г. за психологично осигуряване на военнослужещите от 
Министерство на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната е разработен и се прилага алгоритъм за превенция и контрол 
на професионалния боен стрес и превенция на рисково поведение при установяване 
на военнослужещите с употреба на алкохол и злоупотреба с наркотични вещества. 
Въведен е и 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. 

В цитираната Наредба се регламентира и съставът 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 МО и БА са създадени такива комисии във 
всички военни формирования и структури. 

По линия на психологичното осигуряване във военните формирования на видовете 
въоръжени сили са разработени и се прилагат обучително-превантивни модули, 
включени в годишните планове по програмата за превенция на рисковото поведение, 
за повишаване на практическите психологични знания и умения в категориите 
военнослужещи. 

За периода са проведени 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. 
 
 

Обща превенция 

 

В училището 

 

Основните програми, по които се реализират дейностите по превенция на 
употребата на наркотици в училищата и през 2013 г. са основани на подхода „Умения 
за живот“, „Връстници обучават връстници“, както и включването им в кампании за 
превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. 

Превантивните дейности в училищата по отношение на употребата на наркотични 
вещества включват и дейности по обучение на специалистите, работещи там, както и 
дейности по работа с родители. 
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Информацията относно реализираните превантивни дейности, свързани с 
употребата на психоактивни вещества в училище включва постъпили данни в 
Министерство на образованието и науката от всички Регионални инспекторати по 
образование (РИО) в страната (виж Таблица 3-1). 

Таблица 3-1 

ПОКАЗАТЕЛИ ОТНОСНО РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ В 
УЧИЛИЩАТА ПРЕЗ 2014 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ, 

АЛКОХОЛ И ТЮТЮН  

Брой приложени училищни програми за превенция на употребата и 
злоупотребата с наркотични вещества, основани на подхода „Умения 
за живот” 1 299 

Брой обхванати ученици в програми и кампании за превенция на 
употребата и злоупотребата с наркотични вещества 215 262 

Брой обучени специалисти за работа в и с училищата – психолози, 
учители 2 032 

Брой приложени програми за превенция, базирани на подхода 
„Връстници обучават връстници” 684 

Брой проведени проучвания и резултатите от тях 2 143 

Брой въведени програми за работа с родители 930 

Брой разработени и/или разпространени информационни материали. 796 553 

Брой обучени професионалисти за работа с родители 1 194 
 

Източник: Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“, Министерство на 
образованието и науката 

 

Всички 28 РИО отчитат осъществени  превантивни дейности, свързани с 
употребата на психоактивни вещества, както следва: 

1. На ниво клас: 

- провеждане на беседи, дискусии, презентации, филми, прочит на книги. 
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; 
- прояви във връзка с международни дни и чествания; 
- участие в национални кампании; 
- разпространяване на брошури; 
- състезания; 
- 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”; 

- взаимодействие с други институции. 

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

 

По данни на ОСНВ и ПИЦ в страната, дейностите насочени 
към семейството почти запазват своя дял в сравнение с 2012 г. 

И през 2013 г. превантивните дейности насочени 
към семейството са част от по-общи проекти.  
 

 

В общността 

 

По проекти, осъществени с финансовата подкрепа на Националната програма за 
младежта (НПМ), чрез програма 1 – „Младежки информационно-консултантски 
центрове“ (МИКЦ) и информационните услуги, които предоставя МИКЦ мрежата, в 
цялата страна (31 МИКЦ), 142 941 младежи са получили консултантски услуги. От тях 
73 788 са на възраст между 15-24 г. и 69 153 са на възраст между 25-29 години. За 
разпространение на здравна информация, съобразена с нуждите на младите хора чрез 
мобилизиране на младежките информационни мрежи, през 2013 г. МИКЦ мрежата е 
организирала 31 информационни кампании, в които са обхванати 14 891 младежи на 
възраст 15 до 29 години. Част от посочените по-горе консултантски услуги и 
предоставената здравна информация засягат темите за употреба на наркотици, 
алкохол и тютюн. Реализирани са и 2 проекта по НПМ по Подпрограма 3 – 
Доброволчество: 

 Проект с наименование „ДА – Доброволческа Акция за превенция 
разпространението на ХИВ/СПИН“, Фондация „Социални и здравни 
алтернативи“. Стойността на финансирането е 6283 лв., привлечени млади 
хора – 126, от които 26 са взели активно участие в дейностите на целия проект. 
Проектът се е реализирал на територията на община Плевен в периода 
октомври – април 2014 г.  

 Проект с наименование „Изборът – живот в реалност или илюзия“ на сдружение 
„Фокус – Европейски център за развитие“. Стойността на финансиране е 8430 
лв., привлечени млади хора – 245, от които 27 са взели активно участие в 
дейностите на целия проект. Проектът се е реализирал на територията на 
община Пазарджик в периода септември 2013 – март 2014 г. 

По програма „Младежта в действие“ 92 от одобрените 259 проекта през 2013 г. са с 
над 3000 участници, работили по приоритет „Насърчаване на здравословния начин на 
живот чрез физическа активност, включително спорт“. Поставените цели на част от тях 

са намаляването на употребата на наркотици, алкохол и тютюн. 
31

 

Държавната агенция за закрила на детето поддържа на електронната си страница 
полезна информация с телефоните и адресите на заведения, които предлагат помощ - 
лечение и рехабилитация на лица, зависими от психоактивни вещества, както и данни 
за вещества. В допълнение на това е поставен банер, популяризиращ дейността на 
телефонната линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към 
наркотични вещества и алкохол – тел. 0800 133 22. 

На електронната страница на ДАЗД е публикувано и помагало по превенция на 
употребата на наркотици, предназначено за социални работници – „Познатият и 
непознат тийнейджър“. 

Националната телефонна линия за деца (НТЛД) – 116 111 предоставя 
консултиране, информиране и помощ по въпроси и проблеми, свързани с деца. На 
линията децата могат да разговарят със специалисти за своите проблеми. В случаи на 
нужда им се предлага насочване към специалист, с когото могат да се срещнат на 

                                                 
31

 Източник: Министерство на младежта и спорта 
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място, към подходящи служби и доставчици на услуги. Линията е безплатна за 
потребителите и осигурява на децата достъпен механизъм за получаване на 
специализирана помощ по всяко време на денонощието.  

През изминалата 2013 г. на НТЛД 116 111 са проведени общо 20 358 консултации, 
като 18 003 от тях са с деца. Те най-често са свързани с емоционални психосоциални 
проблеми (взаимоотношения с връстници, романтични отношения, тревожност, ниска 
самооценка, проблеми в общуването), търсене на информация (най-често за самата 
линия-как работи, какво предлага, както и за наличните ресурси за помощ за деца и 
семейства в общността), насилие над деца, семейни проблеми (конфликти между деца 
и родители, сиблингови взаимоотношения), училищни проблеми (спад в успеха, 
конфликти с учители). 

Данните сочат, че 156 (т.е. около 1%) от проведените консултации са по проблеми 
със зависимости. НТЛД 116 111 се разпознава като източник на емоционална подкрепа 
и възможност за информиране относно различни служби и програми, подпомагащи 
децата и техните семейства. 
 
 

Селективна превенция 
 

Рискови групи 
 

Във връзка със съществуващия проблем с деца и юноши с рисково поведение, 
употреба на наркотици, живеещи в рискова среда, нуждаещи се от лечение, в края на 
2011 г. в Националния център по наркомании (НЦН) се състоя междуинституционална  
работна среща по проблемите на лечението за деца и юноши с вредна употреба и 
зависимост към психоактивни вещества. Присъстваха представители на Министерство 
на здравеопазването, Агенция социално подпомагане (АСП) и Отдели за закрила на 
детето, Общински съвет по наркотични вещества (ОСНВ), Център за психично здраве 
(ЦПЗ) – София и такива от страната, ПИЦ по наркомании – София и Дневен център за 
деца, юноши и родители, Централна комисия за борба с противообществените прояви 
на малолетни и непълнолетни (ЦКБППМН), неправителствени организации. 
Представено беше проучване на НЦН относно лечебните заведения в страната, 
където постъпват лица под 18 години със злоупотреба и зависимост към психоактивни 
вещества. На базата на това проучване стана ясно, че местата за непълнолетни са 
крайно недостатъчно и са предимно в големите градове – София, Варна, Русе и 
Пловдив. Освен лечение бяха дискутирани и проблеми относно липсата на 
координирани действия и механизъм на отговорните институции относно малолетните 
и непълнолетните лица със злоупотреба и зависимост преди, по време и след престоя 
на лечение в лечебно заведение. 

През 2012 година НЦН изготви проект „Предложения за подобряване на работата и 
взаимодействието между институциите (Механизъм за координация) при насочване 
към лечение или към служби за подкрепа на деца и юноши с проблемна употреба и 
зависимост към психоактивни вещества и алкохол”. Този проект бе изпратен на МТСП, 
АСП, ДАЗД, МОМН, ЦКБППМН за съгласуване и предложения. Създадена беше 
междуведомствена работна група, която да изработи „Алгоритъм за насочване към 
лечение или към служби за подкрепа на деца и юноши, злоупотребяващи или 
зависими към наркотични вещества” и проектното предложение беше внесено в 
Министерство на здравеопазването на 07.10.2013 г. 

Националният център по наркомании направи предложение за включване в 
медицинския стандарт „Психиатрия”, глава „Детска психиатрия”, на обособена част 
(„Поведенчески разстройства, свързани с употребата на психоактивни вещества”), в 
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която да се определят основните принципи и местата, в които да се осъществява 
лечение на непълнолетни лица. 

С възникване на случаи на младежи под 18 години, употребяващи вещества и 
носители на ХИВ – вируса НЦН внесе четири предложения до Министерство на 
здравеопазването за предприемане на действия при разрешаването на подобни казуси 
и необходимостта за споделяне на отговорност на институциите в разрешаването на 
проблемите на децата. 

През месец ноември 2013 година отново възникнаха проблеми с непълнолетни 
лица с опиоидна зависимост, ХИВ позитивни, от семейства с нисък родителски 
капацитет, които се нуждаят от лечение. Във връзка с това НЦН проведе среща с 
Фондация „Инициатива за здраве“ за изясняване на проблемната ситуация и 
набелязване на възможности за решения. След срещата екип на Центъра посети на 
терен рисковата общност и се запозна с проблемите и трудностите на живущите в кв. 
„Орландовци“. След посещението НЦН проведе още две срещи, както с екипа на 
Фондация „Инициатива за здраве“, работещ с ромската общност, така и с 
представители на ДПБЛНА и Компонент 5 за предприемане на съвместни действия по 
отношение на рисковата общност. Беше изготвено и предложение до заместник – 
министъра на здравеопзването за провеждане на среща за предприемане на няколко 
основни мерки по отношение на детоксификация, вътреболнично лечение и 
осигуряване на психосоциална рехабилитация на деца и техните семейства. НЦН 
предложи да бъде осигурена възможност за продължаване на комплексната грижа за 
тези младежи в интегрирана социално – здравна услуга от типа кризисен център, 
център за настаняване от семеен тип или център за социална рехабилитация и 
интеграция. В предложението е подчертано, че спешно е необходимо разкриването на 
такива здравно-социални услуги в кв. „Орландовци“ и кв. „Факултета“ на територията 
на  гр. София, където са картографираните случаи на деца под 18 години със 
зависимост, ХИВ и високорисково сексуално поведение. 

С цел предприемане на действия по отношение на младежите, живеещи в риск, 
както и в изпълнение на Стратегическа задача 1 от Плана за действие на 
Националната стратегия за борба с наркотиците (2009 – 2013 г.) „Подобряване на 
достъпа до ефективни превантивни програми“32 през месец септември Националният 
център по наркомании осъществи тридневно обучение за аутрич работа с деца и 
младежи в риск, в което взеха участие представители на 27-те Общински съвети по 
наркотични вещества и Превантивно – информационни центрове, както и предложени 
от тях професионалисти от неправителствени организации, работещи на местно ниво с 
деца и младежи в риск – общо 31 лица. 

Обучението се извърши по преведеното от НЦН на български език „Практическо 
ръководство за работа с младежи в риск” с автор и координатор Аникен Санд, Служба 
по зависимостите от алкохол и наркотици, Център за придобиване на умения, Осло, 
Норвегия. След приключване на обучението, участниците трябваше да изработят 
съвместно Обща рамка на програма за аутрич работа с деца и младежи в риск в 
Република България. Тази фаза не завърши с изработването на общ продукт поради 
установените разлики в провеждането на политиката по намаляване търсенето на 
наркотици на местно ниво, разликите в квалификацията на професионалистите, 
работещи в областта, както и разликите във финансовите ресурси, с които 
организациите разполагат. За сметка на това участниците разработиха и изпратиха в 
Националния център по наркомании програма за аутрич работа с деца и младежи в 
риск на местно ниво. Със заповед на директора на Националния център по 
наркомании беше назначена комисия, която извърши преглед на получените проекти 
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 Задача 1.4. „Разработване и прилагане на програми за превенция и мерки за подкрепа на рискови 
целеви групи“, Подзадача в)  „Разработване и прилагане на програми за превенция и подкрепа на деца в 
риск“. 
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на програми и предложи най-успешните за финансиране. Комисията предложи за 
финансиране три програми, подадени от участниците от Враца, София и Варна. След 
осъществяване на контакт с одобрените кандидати се оказа, че участниците от Враца 
и София не могат да си осигурят подкрепата на държавна или неправителствена 
организация, работеща с деца и младежи в риск, поради което участникът от гр. Варна 
остана единственият кандидат за финансиране. Поради това е сключен  договор със 
Сдружение „Асоциация на Варненски организации за превенция на наркоманиите“, за 
провеждане на фокус – групи за осъществяване на програма за превантивна работа с 
младежи (16-20 г.) в риск от формиране на проблемна употреба на наркотици по 

метода „Връстници обучават връстници“, за финансиране в размер на 1096 лева.
33

 

По предоставената в ДАЗД информация от Централната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЦКБППМН) при 
реализирането на Националната стратегия за борба с наркотиците и плана за 
действие към нея през 2013 г. са проведени редица кампании с цел ограничаване на 
употребата на психоактивни вещества. 

Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни (МКБППМН) са организирали 83 обучения на обучители и специалисти. 
В тези обучения са били обучени общо 969 лица. Част от по-важните теми са: „Видове 
наркотици и превенция на употребата“, „Подходи за постигане на поведенческа 
промяна“, „Оказване първа помощ на дрогирани“, „Разпознаване на дрогираните“, „Как 
да разпознаем децата, употребяващи наркотици“, „Наркомания, зависимости – 
превенция“. МКБППМН са реализирали 114 програми „Връстници обучават връстници“. 
Разширява се дейността на тези обучителни форми. 

Различни информационни материали – флайъри, брошури, листовки, книжки, 
вестници, плакати, бюлетини, джобни календарчета, електронни и видеоматериали и 
други са издадени в общ тираж от 105 760 броя и разпространени. Като по-интересни 
теми на тези материали могат да се посочат: „Механизми на пристрастяване и 
последици върху човешкото здраве, психика и живот“, „Да се научим да 
разграничаваме действителността от мита за наркотиците и зависимостите“, 
„Марихуаната - факти, които родителите и тийнейджърите трябва да знаят“, „Да 
защитим бъдещето“, „Десет истини за наркотиците“, „За да има утре аз мисля днес“, 
„Знанието спасява“, Наръчник за родители „Децата и наркотиците“, „Дискотеките - 
забавление и риск“, „Имаме само един живот“, „Наркозависимостта - личен и 
обществен проблем“, „Насилие и наркотици“, „Спаси себе си и помогни на приятел“. 

Осъществени са 349 информационни кампании и общопревантивни програми, чрез 
използването на разнообразни форми, методи и средства – лекции, беседи, дискусии, 
тренинги, мултимедийни продукти и презентации, специализирани интернет страници, 
филми, концерти, хепънинги, изложби, разнообразни конкурси, спортни мероприятия и 
други. Като по-оригинални могат да бъдат отбелязани следните теми на кампаниите и 
превантивните програми: „Употребата на упойващи вещества и насилието“, „Начини за 
предпазване от психоактивни вещества“, тренинг „Зависимости“, „Наркотиците – риск 
от употреба“, „Без дрога – приобщаване на децата от малцинствата“, „Животът е 
безценен – не го заменяй с дрога“, „За да има утре, живей в реалността!“, „Повишаване 
на обществената информираност за наркотиците“, „Спасение или договор със 
смъртта“, „Информирани и здрави“, „Животът обича непушачите“, „Да протегнем ръка 
на приятел“, „Наркотиците и законът“, „Наркотиците – докосване до реалността“, 
„Дъвка срещу цигара“, „Да кажем не на черния живот“, „Смъртоносно удоволствие“, 
„Психични особености на подрастващите с алкохолни отравяния“, „Битов алкохолизъм 
и неговите поражения“, „Вместо дрога – палитра“ – конкурс за компютърна рисунка и 
колаж“ и много други.  
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 Източник: Дирекция „Методическо ръководство и контрол на дейностите по намаляване на търсенето на 
наркотици“, Национален център по наркомании 
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Добра практика в дейността на МКБППМН е извършването на проучвания чрез 
интервюта, тестове, анкети относно причините и мотивите за употреба на наркотици. 
Проведени са 107 проучвания, чрез които са били изследвани над 11 000 лица, главно 
деца и родители.  

Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни в страната са идентифицирали 123 рискови групи, деца и семейства, 
като с тях са осъществени над 30 програми за превенция и подкрепа 34. 
 
 

Рискови семейства 
 

Във връзка с изготвянето от Държавна агенция за закрила на детето на годишния 
доклад за изпълнение на националната програма за закрила на детето 2013 г. беше 
получена информация от други институции по въпроси, свързани с осъществени 
превантивни дейности във връзка с употребата на наркотици, алкохол и тютюн. 

По данни на Министерство на здравеопазването с участието на здравни 
специалисти и медиатори през 2013 г. са проведени 767 беседи, 23 обучения, 2 
семинара, 4 видеопрожекции, 2 разяснителни кампании (обхванати 44 лица), 8 
интерактивни занятия и 868 здравно-информационни дейности сред етнически 
малцинства за вредата от тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, употреба на 
наркотични вещества, нездравословно хранене. 

С цел повишаване на информираността на децата и семействата регионалните 
здравни инспекции са реализирали през годината Кампания за ограничаване на 
тютюнопушенето. 

В изпълнение на задача № 8 от Националната програма за действие по околна 
среда и здраве 2008 – 2013 „Проучване на здравния риск при деца от предучилищна 
възраст, изложени на пасивно пушене“ НЦОЗА е провел обучителен семинар с 
участниците в проекта (28-те РЗИ в страната). На всеки участник е предоставен диск с 
информационни материали по темата. Подготвена, издадена и разпространена е 
дипляна „Защо моето дете?“ относно рисковете от пасивното тютюнопушене при 
децата от предучилищна възраст. Проведено е анкетно проучване на разпространение 
на тютюнопушенето сред родителите и близките на всички деца от подбраните детски 
градини в страната (2882 анкетирани). Въведени и обработени са статистическите 

данни от изследването. Предстои да се извърши анализ на данните. 
35

 

 
 

Места за развлечение 
 

Както беше отбелязано повечето от превантивните дейности в страната са 
реализирани в училище сред учениците (виж Фигура 3-3). 

Около 16% от дейностите в страната, докладвани от ОСНВ и ПИЦ през 2013 г. са 
реализирани на обществени места (паркове, площади и пр.), 6% – в спортни 
зали/съоръжения и 2 % - в места за забавление (клубове, дискотеки и кафенета).  

По-голяма част от реализираните дейности в местата за забавления са в рамките 
на проведени информационни кампании. 
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 Източник: Държавна агенция за закрила на детето. 
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 Източник: Държавна агенция за закрила на детето. 
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Фигура 3-3 

 

Източник: ОСНВ/ПИЦ 

 

 

Превенция по индикации 

 

Националният център по наркомании (НЦН) реализира пряко дейности в областта 
на индикативната превенция, които са насочени към индивиди, при които съществуват 
индикации, свързани с индивидуалния риск от развиване на вредна употреба или 
синдром на зависимост, ранни признаци на проблемна употреба или проява на друг 
вид проблемно поведение. Програмите за индикативна превенция предвиждат 
скрининг, оценка на състоянието и насочване към необходимите за индивида услуги. 

Безплатната линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към 
наркотични вещества и алкохол (тел. 0800 133 22), създадена по Проект № BG0011 
„Слушайте детето - подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и 
подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотични вещества” представлява 
такъв вид дейност. 

Основната цел на телефонната линия е да се подобри достъпа на хора със 
зависимости и техните близки от цялата страна до информация, консултиране и 
насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол. През 
2013 година са приети общо 407 обаждания, от които 122 са на лица под 18 г. 100 от 
обажданията са направени от мъже на възраст от 15 до 63 години (41 са под 18 г.)  и 
232 - от жени на възраст от 14 до 65 г. (81 са под 18 г.). Минималната възраст на 
консултираните клиенти е 14 г., а максималната е 65 г.  

Най-голям брой клиенти са се свързали с телефонната линия от гр. София, като 
голяма част от тях са били насочени към Консултативния център на НЦН, за да им 
бъде направена по-подробна оценка на зависимостта. На следващо място са 
обажданията, постъпили от градовете Ловеч, Ямбол, Плевен, Пловдив, Благоевград, 
Варна, Бургас  и др. 

Най-често задаваните въпроси от непълнолетните клиенти са свързани с рисковете 
и ефектите при употребата на марихуана, никотинови цигари, амфетамини, алкохол и 
др. Родителите и близките на употребяващи психоактивни вещества основоно се 
интересуват от проблеми, свързани с мотивацията за лечение на техните близки. 

37% 

23% 6% 

16% 

10% 

6% 

2% 

МЯСТО НА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИТЕ 
ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2013 Г. 
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 Най-често клиентите на телефонната линия се интересуват от възможностите за 
лечение на зависимост към алкохол, марихуана, хероин и др. (хазарт, никотинова 
зависимост). 

С цел разширяване на дейността на Безплатната телефонна линия, Националният 
център планира да създаде Интернет сайт, в който потребителите да получават 
информация за видовете наркотични вещества и тяхното въздействие върху човешкия 
организъм, както и да задават въпроси и обсъждат актуални теми в Интернет форум. 

 Друга дейност в областта на индикативната превенция е създаденият в 
Националния център по наркомании Център за консултации и насочване към лечебни 
и рехабилитационни програми в гр. София, който осъществява безплатни консултации 
по проблемите на зависимостта към алкохол и наркотици. През 2013 година са 
извършени над 60 безплатни консултации, като приблизително половината от тях са 
на родители, приятели и партньори на злоупотребяващи с психоактивни вещества 
лица. Водещо вещество, за което са търсени консултации е алкохолът, следван от 
хероин и метадон. Идентифицирани са случаи на търсене на помощ за хазартна 
зависимост. 36 

 

 

Национални и местни медийни кампании 

 

Национални кампании 37 

 

Проект BG051PO001-5.3.01 „Информирани и здрави” се изпълняваше в рамките на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013”, приоритетна ос 5 
„Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, област на 
интервенция 5.3. „Работоспособност чрез по-добро здраве”. 

Общата цел на проекта беше насочена към подобряване на трудоспособността, 
повишаване на продължителността на активния трудов живот на населението и 
поддържане на здрава работна сила чрез повишаване нивото на знания, умения и 
мотивация за здравословен начин на живот. 

По основни дейности на проекта е извършен анализ на потребностите и 
проблемите на целевите групи, проучване за познанията, нагласите за промяна в 
поведението и уменията за здравословен начин на живот сред целевите групи в 
началото и края на проекта, създадена беше рубрика в интернет страницата на МЗ. 
Изработвани са ръководства и наръчници за добра практика, сред които „Методически 
наръчник за успешни подходи и добри практики за ползване от работещите в областта 
на превенцията на употребата на психотропни вещества”. 

Проведени са две национални конференции за дискутиране на значими за 
обществото проблеми и популяризиране на дейностите на информационните 
кампании. 

Организирани са 12 кръгли маси в следните населени места: Благоевград, София, 
Бургас, Варна, Велико Търново, Плевен, Пловдив, Пазарджик, Враца, Ловеч, Кърджали 
и Стара Загора, на които бяха обсъдени актуални проблеми, сред които употребата на 
психотропни вещества сред младите хора. 
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 Източник: Дирекция „Методическо ръководство и контрол на дейностите по намаляване на търсенето на 
наркотици“, Национален център по наркомании 
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 Източник: Дирекция „Международни проекти и специализирани донорски програми“, Министерство на 
здравеопазването 
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Разработени са аудио и аудиовизуални материали (филми, аудио и видео клипове, 
банери) за целите на кампаниите. 

Национална здравна кампания, насочена към намаляване употребата на 
психотропни вещества сред младите хора 38 

Резултати от проведената медийна кампания – с телевизионната кампания са 
достигнати 789 120 човека от целевата група, с кампаниите по националните радиа – 
70 719 души, от проведената кампания в пресата са достигнати 2 144 000 души и още 
55 000 посредством вложките в петте ежедневника. Чрез интернет кампанията са 
реализирани 875 971 импресии. Общият брой на всички присъствали на 
организираните и проведени мероприятия по кампанията в 19-те населени места 
възлиза на 2085 души.39 
 

 

Местни кампании 

 

За трета поредна година НЦН изготви анализ на получените данни от въпросник 
относно реализирани медийни кампании за 2013 година на територията на Република 
България. Въпросникът беше изпратен на 27 Общински съвета по наркотични 
вещества и Превантивно-информационни центрове към тях, както и до 
неправителствени организации (НПО), осъществяващи дейности в областта на 
лечение, психосоциална рехабилитация и намаляване на здравните щети от 
употребата на наркотични вещества на територията на страната. Направеният анализ 
включваше отговори на въпросите: доколко тези дейности се основават на теоретични 
модели и на оценка на нуждите, какъв процент от тях са част от превантивни програми, 
кои са целевите групи и доколко тези дейности са ефективни. 

Съгласно публикации на Европейския мониторинг център медийните кампании 
разпространяват информация относно запазване на здравето, като акцентират върху 
рисковите и протективни фактори, както на средата, така и на човешкото поведение и 
навици. Потенциалът на кампаниите се крие в тяхната възможност да предадат просто 
и запомнящо се послание на широка и разнородна аудитория, за определен период от 
време. Когато става въпрос за кампании с цел намаляване употребата на 
психоактивни вещества, целта е да се разпространява информация, базирана на 
личната убеденост в здравословния начин на живот и  избягване на рисково поведение 
чрез даване на обективна и достоверна информация 40. 

В Националния център по наркомании постъпиха отговори от 23 Общински съвети 
по наркотични вещества и 11 неправителствени организации. 

                                                 
38

   Брошура "Животът е безценен! Не го заменяй за дрога!"; 
Амфетамини или как да стопим лагерите, 5 Видеоматериала с обща продължителност 38.5 мин.;  
Екстази - бонбони за щастие или обратната страна на екстаза, 5 Видеоматериала с обща 

продължителност 38.5 мин.; 
Хероин, 5 Видеоматериала с обща продължителност 38.5 мин.;  
Марихуана - Трева или как се играе без коз, 5 Видеоматериала с обща продължителност 38.5 мин.; 
Кокаинът - убиецът на богатите, 5 Видеоматериала с обща продължителност 38.5 мин.; 
Видео материал 6 (Телевизионен спот); 
Аудио материал (Радио спот). 

39
 Източник: Дирекция „Международни проекти и специализирани донорски програми“, Министерство на 

здравеопазването; Всички изготвени материали по двете национални кампании са достъпни на сайта на 
Министерство на здравеопазването, раздел Текущи проекти: 
http://www.mh.government.bg/ForThePacient.aspx?lang=bgBG&pageid=462&categoryid=4368&articleid=4778 
http://www.mh.government.bg/ForThePacient.aspx?pageid=462&home=true&categoryid=4368&articleid=4555 
40

 “Representatives on drugs: Mass media campaigns for the prevention of drug use in young people’’, EMCDDA 
publication, 2013,  http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/mass-media-campaigns, from topic: ‘’Can mass 
media campaigns prevent young people from using drugs?’ 
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1. Градове в страната, в които са осъществени превантивни кампании, 
насочени към превенция на употреба на психоактивни вещества, утвърждаване на 
здравословен начин на живот сред младите хора. 

Такива кампании са осъществени в 25 града в страната41. Информация за 
кампании, реализирани по повод превенция на ХИВ/СПИН и СПИ, се предоставя от 
неправителствените организации, работещи на територията на 10 общини по 
намаляване на здравните щети от употребата на наркотични вещества. 

В Пазарджик и Перник съществува сътрудничество при осъществените 
превантивни кампании между Превантивно-информационните центрове към 
Общинските съвети по наркотични вещества и неправителствените организации, 
работещи в областта на намаляване на вредите от употребата на наркотични 
вещества. 

Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност“ трябва да бъде 
отбелязана като организация, работеща не само в областта на психосоциалната 
рехабилитация, но също и в областта на превенцията на употребата на наркотични 
вещества. Засилването на превантивната дейност от страна на Асоциацията се дължи 
на разгръщане на дейността и популяризирането на Национална информационна 
линия за наркотиците и алкохола (НИЛНА), която се поддържа от организацията. През 
2013 г. Асоциацията е реализирала превантивна кампания под надслов „От А до Я за 
наркотиците“. Кампанията е проведена в преиода от 2 до 6 декември 2013 г. чрез 
предоставяне на он-лайн консултации чрез чат на НИЛНА, по отношение на 
различните видове вещества и проблемите, свързани с тяхната уптореба. Целевата 
група са били ученици, като реално достигнати за периода са 30. 

2. Градове в страната, в които са осъществени кампании за превенция на 
ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции: Благоевград (3), Бургас (4), Кюстендил 
(4), Пазарджик (2), Перник (1), Плевен (3), Пловдив (4), Русе (4), София (3). 

 
3. По подадени данни, на територията на страната през 2013 г. са 

осъществени общо 157 кампании, като 50 от тях са били част от програми, както 
следва: 

  7    кампании са част от общински програми за превенция; 
  2 кампании са част от Национални кампании на Министерство на 

здравеопзването „Животът е безценен“ и  по проект „Информирани и здрави“, който се 
реализира от Министерство на здравеопазването по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“; 

  28 са били част от Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ на 
Министерство на здравеопазването; 

  3 са посочени като част от дейности, реализирани по програма „Мрежата“, в 
която участват Общинските съвети и ПИЦ от Габрово, Стара Загора и Хасково; 

  5 кампании са посочени като част от превантивни програми, свързани с 
реализиране на спортни дейности, творчество и други алтернативи на зависимите 
поведения; 

  2 кампании са част от програми за превнативна работа с родители; 
  1 кампания е част от програма „Агресия и превенция на употребата на ПАВ“; 
  2 са част от програма за обучение на доброволци; 
  Останалите 107 кампании не са посочени като част от програма/проект. 

Общо 65 от реализираните кампании са с цел превенция на употребата и 
злоупотребата с психоактивни вещества, 19 – с цел превенция на алкохол и 

                                                 
41

 Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Кюстендил, Кърджали, Ловеч, Монтана, 
Пазарджик, Перник, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София, Сливен, Смолян, Стара Загора, 
Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол 
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тютюнопушене, 44 – с акцент  върху рисково сексуално поведение и превнеция на 
разпространението на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции, 6 са комбинирани 
(превенция на употребата на ПАВ, алкохол, ХИВ/СПИН), 23 кампании са с цел 
превнеция на агресивното поведение, промяна на политики и обществено мнение, 
здравословен начин на живот, популяризиране на спорта сред младежите, промяна на 
нагласите и ценностите и превенция на рисково поведение сред  младите хора. 

 
4. Фактори за реализиране на кампаниите: 

   20 от кампаниите са реализирани поради оценка на ситуацията на местно ниво 
за повишена употреба на психоактивни вещества (вкл. алкохол и тютюневи изделия) 
сред младите хора и обществеността; 

   27 кампании са реализирани за отбелязване на Световни дни за: борба със 
злоупотребата и незаконния трафик на наркотици, за борба с тютюнопушенето, за 
солидарност с жертвите на СПИН, солидарност жертвите на пътно-транспортни 
произшествия; 

   9 са реализирани поради наличието на благоприятни финансови и времеви 
фактори; 

   35 кампании са реализирани поради липса на информация в общественото 
пространство и по-специално в групата на подрастващите, относно вредите от 
употребата на психоактивни вещества; 

   14 кампании са реализирани поради наличие на желание от младежките 
организации на Общинските съвети по наркотични вещества и останалите; 

   52 кампании реализирани поради други фактори, като: началото на учебната 
година, необходимост от обучение на доброволци, необходимост от създаване на 
мрежа и споделяне на опит между професионалистите, работещи в областта на 
превенцията и др. 
 

5. Цели на кампаниите:  

Основно целите на кампаниите са дефинирани като: информиране за здравните 
последствия от употребата на психоактивни вещества (наркотици, алкохол, цигари). По 
този повод са реализирани 57 от кампаниите. 37 кампании са реализирани с цел 
осъществяване на превенция и намаляване нивото на употреба на психоактивни 
вещества сред младите хора и широката общественост. 23 кампании са целели 
повишаване на здравната култура на младите хора, намаляване на рисковото 
поведение, както и утвърждаване на алтернативни креативни дейности за свободното 
време на учениците и младежите, и подобряване на социалните им умения.  

През 2013 година се забелязва, че 18 кампании са насочени към промяна на 
общественото мнение и промяна на нагласите на младите хора; една кампания е  с 
цел превенция на средата и 22 са реализирани с други цели, някои от които не са 
посочени. 
 

6. Период на реализиране на кампаниите: 

Преобладаващият период на реализиране на кампаниите е един ден, това са 
кампаниите, осъществени по повод чествания (37 бр.). Следват ги кампаниите с 
продължителност от 1 до 3 дни (34 бр.), които са осъществени по същия повод. 
Кампаниите, реализирани с цел утвърждаване на алтернативни дейности за 
свободното време на младите хора и повишаване на информираността за рисковете 
от наркотични вещества с с продължителност до 1 месец (20 бр.), а тези, реализирани 
по повод промяна на рисковото поведение, намаляване на агресията, развиване на 
социални умения и повишаване на информираността, са с продължителност от 2 до 8 
месеца (20 бр.). Кампаниите, реализирани с цел повишаване на информираността, 
подобряване на общуването, утвърждаване на здравословен начин на живот, 
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засилване на протективните фактори в училищната и семейна среди на младите хора, 
са с продължителност около 1 година (7 бр.).  

Кампаниите с продължителност от няколко месеца до година са част от 
превантивни програми. 
 

7. Екип: 

Основно кампаниите са реализирани от екипите на ПИЦ и ОСНВ, като в зависимост 
от целевата група, към която са били насочени дейностите, както и в зависимост от 
спецификата на темите, в екипите са участвали учители, педагогически съветници, 
училищни психолози, експерти от Регионалните здравни инспекции, Местни комисии за 
борба с противообщиствените прояви на малолетни и напълнолетни, служители на 
МВР – КАТ, спортисти. 

В 93 (61%) от посочените кампании към екипа, планиращ и реализиращ дейността 
са привлечени и представители на целевата група. 
 

8. Целеви групи, към които са били насочени кампаниите:  

В 74 от кампаниите целева група са били деца и младежи, като възрастовия 
диапазон е от 7 до 25 г., 26 кампании са били насочени към широката общественост, 
както и към родители и професионалисти, работещи с деца и младежи, а в 7 от 
кампаниите целевата група е ясно дефинирана: родители на деца, посещаващи детски 
градини, водачи на МПС, ромска общност, активни пушачи в града, курсанти. През 
2013 година не се забелязват кампании, насочени към експерти от държавни 
институции и злоупотребяващи.  
 

9. Партньорство: 

Очаквано, предвид целевите групи, тематиката и целите на кампаниите, основните 
партньори са: Регионалните здравни инспекции, Регионалните инспекторати по 
образование (РИО), неправителствени организации (НПО) – основно Български червен 
кръст (БЧК) и младежката му организация, спортни клубове и Министерство на 
здравеопазването. 
 

10.  Брой обхванати лица от реализираните през 2013 година кампании – 123 614, 
което бележи известен спад от 2012 година, когато обхванатите са били 138 683 лица. 
 

11.  Отразяване на кампаниите в медиите 

По-голямата част (92) от кампаниите са отразени в местни печатни и електронни 
медии и Интернет, а 65 не са отразени в медийното пространство и информация за 
реализираните дейности не е достигнала до обществеността.  Кампаниите, които не са 
отразени в медиите са кампании в училищна среда, обучения на доброволци и 
връстници, както и обучения и обмяна на опит между професионалисти. 
 

12.  Оценка на ефективността на кампаниите. 

Съгласно получената информация 30 от кампаниите са с направена оценка на 
ефективност, което представлява 19,6% от общия брой кампании. Оценката се 
изразява в оценка на кампанията от екипа, който я е реализирал, кмета на общината 
или председателят на ОСНВ, в попълнени въпросници за обратна връзка от 
участниците в кампанията, фокус-групи, извършване на текущ мониторинг от екипа на 
кампанията, със следене на достигането на предварително заложени показатели 
(напр. брой достигнати хора, брой раздадени образователни материали, брой медийни 
публикации). 
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 На база така направените оценки, изводите са, че кампанийният метод на работа 
с младите хора е ефективен и провокира интерес и желание за участие в дейностите. 
 

13.  Източник на финансиране и бюджет 

През общинските бюджети са били финансирани 75 от кампаниите, 21 – от 
Министерство на здравеопазването чрез Националната стратегия за борба с 
наркотиците, Проект „Информирани и здрави“ по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“, „Програма за превенция на ХИВ/СПИН“. През 2013 г. 4 кампании 
са финансирани от други източници – НПО, банки и частни спонсори. 

Общата стойност на реализираните превантивни кампании през 2013 г. е 
133 299,17 лева, значително по-малко от 2012 година, когато е била 4 105 452 лева. 
 

Основни изводи: 
 

 Основни фактори за реализиране на кампаниите са необходимостта от 
обучение на доброволци и създаване на мрежа от професионалисти. Продължават да 
са многобройни и кампаниите, реализирани поради липса на информация в 
обществото и подрастващите за вредите от употребата на психоактивни вещества, 
както и тези, реализирани по повод чествения. 

 Цели на кампаниите: преобладаващо присъствие на  кампаниите за даване на 
информация за видовете вещества, ефектите и рисковете при тяхната употреба, 
промотиране на здравословен начин на живот и даване на алтернативи за прекарване 
на свободното време. 10% от кампаниите са с цел промяна на общественото мнение и 
нагласите на младите хора. 

 Период на реализиране: най-често кампаниите са с продължителност от 1 до 3 
дни – 46%. Кампаниите с продължителност от 2 до 8 са 13%, а 3,9% от тях са с 
продължителност 1 година. Приблизително 16,9% от проведените кампании са част от 
превантивна програма. 

 Екипите, реализирали кампаниите са съставени основно от служителите на 
Общинските съвети и Общините, продължава неизползването на професионалисти 
(медийни и маркетингови експерти, психолози, социолози), което води и до липсата на 
проучване на нуждите на целевата група и извършване на цялостна оценка на 
ефективността и резултатите на кампанията. През 2013 г. в 61% от екипите са 
включвани и представители на целевата група (предимно младежи). В същото време 
представителите на целевата група не са ангажирани с планирането и организирането 
на кампаниите, което води до разминаване между целите и методите за реализиране 
на кампаниите и очакванията, нуждите и ценностите на целевата група.  

 Целева група:  най-често това са младежи на възраст  13-19 г. и 19-25 г. За 
първи път през 2013 година имаме случаи на ясно и тясно дефинирана целева група 
като: ромска общност в съответния град, родители на деца до 7 години, водачи на 
МПС, активни пушачи и др., което подпомага и по-ясното дефиниране на целите и 
резултатите от съответната кампания. 

 Брой обхванати хора: приблизителният брой обхванати хора се следи и 
документира (чрез въпросници, консултации, регистрационни форми, форми за 
обратна връзка, вкл. броене) и възлиза приблизително на 122 000 лица, но не се 
проследява брой на посещавани Интернет сайтове, или форуми с превантивно 
съдържание. 

 Отразяване в медиите: преобладаващи са местните печатни и електронни 
медии, Интернет медиите за разпространяване на информация са малко на брой, а 
процентът на кампаниите, които не са отразявани в медийното пространство е 42%, 
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което най-вероятно се дължи на липса на финансови средства и което определя тези 
дейности като превантивни дейности с кампаниен характер, а не като медийни 
кампании. 

 Оценка на ефективността на кампаниите: няма данни за направени външни 
оценки на ефективността на кампаниите. Преобладаващо се посочва, че е правена 
вътрешна оценка от екипа и партньорите, които са организирали и провели  
кампанията. На 19,6 % от кампаниите е правена текуща оценка и мониторинг чрез 
въпросници за обратна връзка от участниците, фокус групи и следене на достигането 
на предварително заложени показатели. 

 Изводи, наложени от направената оценка на ефективността на кампанията: 
кампаниите са ефективен и добре разпознаваем от обществеността и младите хора 
метод на превантивна дейност.  

 Източник на финансиране: основен източник на финансиране остава общината, 
следвана от Министерство на здравеопазването, като през 2013 г. има финансиране от 
външни спонсори: НПО, банки, спортни клубове и частни лица. 

 От направения анализ се вижда, че се запазва тенденцията за най-голям 
относителен дял на дейности в областта на общата превенция, като най-често 
обхващаната целева група е тази на децата и младежите. Липсва практика за 
осъществяване на оценка на ефективността на превантивните кампании, както и 
такава, при която кампаниите са част от превантивни програми, което до голяма 
степен се дължи на липсата на достатъчно финансови средства. 

 Послания: Посланията на превантивните кампании през 2013 година, основно са 
три типа: 

- Жизнеутвърждаващи, насочени към личния избор; 

Напр.: „Любовта е второто слънце на земята“, „Това зависи от теб“, „Имам 
свободата да избирам“, „Аз избрах да не пуша, не пуши с мен и ти“, „Спортът е по-
добрият начин децата да пораснат“, „Здраве – съвременният начин на живот“, „Аз 
избрах живота!“, „Животът е моята алтернатива“, „Избирам да съм здрав, а ти?“, 
„Бъди господар на живота си“. 

- Послания, при които употребата на наркотици се асоциира със смъртта, 
болестта,  безперспективността и слабостта на волята. При тези послания се 
забелязва убедеността, че ако човек придобие информация за наркотиците, няма да 
пристъпи към употреба;  

Напр.: „Наркотици – път без изход“, „Умирай лесно!“, „Право на избор – живот или 
наркотици“,  „Животът е дар, не го погубвай“, „Животът обича непушачите“, „Не 
умирай от невежество“, „От А до Я за наркотиците“, „Дрогата – път кам 
пропастта“. 

- Забранителни, отричащи и противопоставящи наркотиците на другите сфери от 
социалния живот; 

Напр.: „Не на ПАВ!“,  „Спорт – бъди независим!“, „Изкуството срещу дрогата“, 
„Нашите таланти са наши стимуланти“, „Цигарите – легалният наркотик“, „Не на 
наркотиците“, „За всички влюбени и пияни от любов“, „Силните не друсат“, 
„Запознай се с наркотиците, за да не ги обикнеш“, „Силни без дрога“. 

Липсата на нормативна база, на достатъчно финансиране, на оценка на 
ефективност на дейностите, както и липсата на примери с добри практики не 
позволява развитието на устойчиви и дългосрочни превантивни програми. Поради това 
големият брой кампании, които не са част от превантивни програми и са насочени към 
младежите не успяват да променят тенденцията за общо увеличение на броя на 
учениците в България, употребили незаконни наркотични вещества в живота си 
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(съгласно данните от Европейски училищен изследователски проект за алкохол и 
други наркотици (ESPAD’2011г.) 42. 

Трябва да се отбележи също, че медийните кампании не достигат до една 
определена целева група, която е особено рискова по отношение употребата на 
наркотични вещества, а именно – групата на младежите от етнически малцинства, 
произлизащи от семейства с нисък социално-икономически статус и нисък родителски 
капацитет. Проблемът с тази целева група съществува още от 2011 година, като 
Националният център по наркомании нееднократно е известявал Министерство на 
здравеопазването и други институции за нарастващия проблем с деца и юноши с 
рисково поведение, употреба на наркотици, живеещи в рискова среда, нуждаещи се от 
лечение. 43 
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 Годишен информационен бюлетин на Национален фокусен център, 2013 г. 
43

 Източник: Дирекция „Методическо ръководство и контрол на дейностите по намаляване на търсенето на 
наркотици”, Национален център по наркомании. 
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4. Високорискова употреба на наркотици 
 

 
 

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

 Разпространение и тенденции във високорисковата употреба на наркотици; 

 Характеристики на лицата с високорискова употреба на наркотици. 
 

 

Разпространение и тенденции във високорисковата употреба на 
наркотици 
 

Оценки за разпространението на високорискова употреба на наркотици 

 

Няма нови актуални данни относно оценки за разпространението на високорискова 
употреба на наркотични вещества както на национално, така и на местно ниво. 

 

 

Други източници на информация относно високорискова употреба на наркотици 

 

Данни от полицията 

 

По данни на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи (МВР) 
общият брой регистрирани лица (употребяващи и разпространяващи) по линия 
„Наркотици” през 2013 г. е 5853, което e най-високото ниво за последните 6 години 
(Виж Фигура 4-1). От тях 552 (или 9,4%) са малолетни и непълнолетни.  

 

                                                                                                           Фигура 4.1 

БРОЙ РЕГИСТРИРАНИ ЛИЦА ПО ЛИНИЯ „НАРКОТИЦИ” (2008 – 2013 г.) 
(УПОТРЕБЯВАЩИ И РАЗПРОСТРАНЯВАЩИ) 

         

Източник: Министерство на вътрешните работи 
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Според данните на МВР употребяващите наркотици през 2013 г. са 4624. 681 (или 
14,7%) от тях са малолетни и непълнолетни. Канабис употребяват 3557 (76,9%), 
хероин – 539 (15,1%), кокаин – 69 (1,9%), синтетични наркотици – екстази, 
амфетамини, барбитурати – 1084 (30,5%). (Виж Фигура 4-2) 

 

                                                                                                                       Фигура 4-2 

БРОЙ РЕГИСТРИРАНИ ЛИЦА В ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ НА МВР 
ПО ВИДОВЕ НАРКОТИЦИ ПРЕЗ 2013 Г. 

          

Източник: Министерство на вътрешните работи 

 

Броят лица, едновременно употребяващи и разпространяващи наркотици, 
регистрирани от МВР през 2013 г. е 2278, което е най-високо ниво за последните 5 
години. От тях малолетните и непълнолетните са 184 или 8,1%. Във връзка с канабис, 
регистрираните лица (едновременно употребяващи и разпространяващи) са 1529 
(67,1%); във връзка с хероин – 176 (7,7%), кокаин – 43 (1,9%), синтетични наркотици – 
476 (20,9%). 

 

 

Характеристики на лицата с високорискова употреба на наркотици 

 

Данни и проучвания относно характеристиките на лицата с високорискова 
употреба на наркотици, различни от данните за търсене на лечение, докладвани 
в Глава 5 

 
В периода февруари – март 2014 г. беше проведено проучване на тема 

„Изследване на поведенческите характеристики при инжекционно употребяващи 
наркотични вещества“. Изследването е проведено в градовете Благоевград, Петрич, 
Сандански, Кюстендил, Русе, Варна, Добрич, Пазарджик, Пещера, София, Пловдив, 
Перник, Плевен, Бургас, Нова Загора, Ловеч и Дупница от десет неправителствени 
организации, предлагащи услуги по снижаване на вредите от употребата на наркотици 
44. Координатор беше Фондация „Инициатива за здраве”, а поръчител и методически 
ръководител – НФЦ. 

Целта на изследването е да се разбере какъв е профилът на инжекционно 
употребяващите наркотици (ИУН); кои са най-разпространените наркотични вещества 

                                                 
44

 „Адаптация“ - Благоевград, БЧК-Кюстендил, БЧК-Русе, ФППЗ-Варна, ИГА-Пазарджик, „Инициатива за 
здраве“ - София, „Панацея“ - Пловдив, П.У.Л.С.- Перник, СЗА - Плевен и „Доза обич“ - Бургас 
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за инжектиране в градовете; какви са инжекционните практики и рисковете, които се 
поемат с тях;  доколко ИУН използват безопасни сексуални практики и каква част от 
тях са тестувани за кръвнопреносими инфекции. 

Въпросникът е разделен на пет раздела, които включват:  
- данни за изследваното лице – целевата група към която принадлежи, възраст, 

пол и информация за месторождение;  
- демографски данни – завършена образователна степен, социален статус, 

местообитание, етнос, съдебно минало;  
- употреба на наркотици – начини на употреба, честота на упортебата;   
- лечение – лекувано ли е лицето, кога и по какъв начин;  
- рискови фактори, свързани с инжекционната употреба на наркотици – възраст 

на започване на инжекционна употреба, колко време употребява инжекционно, 
използване на общи инструменти и пособия за инжектиране, сексуална 
активност и използване на кондоми; изследвания за кръвнопреносими 
инфекции и резултати. 

Изследвани бяха 1138 лица, основно инжекционно употребяващи наркотици (ИУН). 
Изследваните лица бяха разделени на четири основни целеви групи: клиенти на 
субституиращи поддържащи програми (СПП), клиенти в друга форма на лечение, 
клиенти на програмите за намаляване на щетите от упортебата на наркотици, и 
новоткрити ИУН 45. Количественото разпределение на изследваните лица (ИЛ) е: СПП 
– 38,6% (439), др. форма на лечение – 1,8% (21), клиенти – 42,5% (484), нови контакти 
– 16,8% (191). 

Анкетираните лица са на възраст между 14 и 65 години, като 56,5% (646) от тях 
попадат във възрастовата граница 27-34 години. Най-често срещаната възраст на ИУН 
е 30 години – общо 92 лица. 

По-голямата част от анкетираните ИУН не работят и не търсят активно работа – 
58,3%, а най-нисък е процентът на учащите и работещи – 1,7%. Около ¼ (25,3%) от 
анкетираните лица, потърсили услугите на програмите за намаляване на щетите от 
употреба на наркотици са работещи. В СПП 30,3% от хората работят, 7,6% са 
посочили, че не работят, но активно търсят работа, 2,5% са учащи, 4,1 % са посочили 
„друго“ по отношение на социалния си статус (2,2% от тях са пенсионери по болест). 

По отношение на жилището, в което живеят 64,5% от анкетираните са посочили, че 
живеят във фамилно жилище, 16,3% – под наем, 13% – в собствено жилище, 2,7% са 
бездомни, 1% живеят в институции. 

Близо половината (46,7%) посочват, че са били осъждани, 17,8% са били 
задържани в арест, а 33% не са имали проблеми от законово естество. 

Сред анкетираните най-висок е процентът на инжекционно употребяващите хероин 
– 59,1% (или 673 лица), а 1,8% посочват, че са го инжектирали и пушили. От 
употребяващите хероин общо 292 са посочили, че употребяват и метадон 
(инжекционно – 204, орално – 88). По-нататък – 154 лица са употребявали 
амфетамини (121 – инжекционно, 33 – смъркане и инжекционно), 182 – канабис, 160 – 
Ривотрил, 25 – Кетамин, 71 – кокаин, 40 анкетирани са посочили, че употребяват други 
опиати. 

Близо 2/3 (59,1% или 673 лица) от ИЛ докладват, че са инжектирали  хероин през 
последните 4 седмици, а 1,8% (20) са употребявали хероин чрез пушене и 
инжектиране. 38,1% от ИЛ не са ползвали хероин през последните 4 седмици. Тази 
статистика показва, че инжекционната употреба на хероин е намаляла в сравнение с 

                                                 
45

 Новоткрити ИУН са хора, които за първи път са ползвали услугите на програмите за намаляване на 
щетите от употребата на наркотици. 
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2012 г., когато 64,7% от анкетираните лица са инжектирали хероин в рамките на 
последните четири седмици. 

През последните 4 седмици 5,5% от изследваните лица са употребили 
инжекционно други опиати. Това се случва основно в две населени места – Пещера и 
Нова Загора, където се разпространява Суботекс, внос от Франция. Масовият начин за 
приемане на веществото е инжектиране. 

Кокаин са инжектирали 4% от ИЛ, 3,3% го смъркат, а 92% (1047) не са 
употребявали кокаин проследните 4 седмици. Относително ниското ниво на употреба 
на кокаин може да се обясни с високата му цена на черния пазар. Нивото на 
инжекционната употреба на кокаин се повишава чувствително, в сравнение с 2012 г., 
когато 0,9% от ИЛ са го инжектирали, а 3,1% са го смъркали. 

Амфетамини са инжектирали 18% (205) от ИЛ, 6,8% (77) са ги смъркали, а 1,5% 
смъркат и инжектират. 72,3% не са употребявали амфетамини последните 4 седмици. 
При амфетамините инжекционната употреба също се повишава в сравнение с 2012 г., 
когато 14,7% от анкетираните лица са го инжектирали, а 7,2% са го смъркали. 46 
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  Източник: Поведенчески характеристики на инжекционно употребяващи наркотици (ИУН) 2014 г., 
Анализ, Фондация „Инициатива за здраве”, София, 2014 (непубликуван) 
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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: 

 Стратегия/политика; 

 Лечебна система; 

 Характеристики на лекуваните пациенти; 

 Тенденции при лекуващите се пациенти. 

 

При разглеждането на темата в контекста на доклада е обърнато внимание на  
нормативната база и политика по отношение на лечението във връзка с употреба на 
наркотици, изградената  система за лечение и рехабилитация, организацията и 
осигуряването на качеството, достъпността и разнообразието на лечението. Тази 
информация се базира на оценките на експертите от Национален център по 
наркомании, на годишните отчети на програмите за лечение с агонисти и агонисти-
антагонисти на лица, зависими от опиоиди, годишните отчети на програмите за 
психосоциална рехабилитация и др. 

Представянето на характеристиките на лекуваните клиенти и тенденциите през 
последните години по отношение на тях се основава на данните от Националната 
мониторингова система за търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици, а 
също и на годишните отчети на програмите за лечение с агонисти и агонисти-
антагонисти на лица, зависими от опиоиди, и на програмите за психосоциална 
рехабилитация. 

 
Стратегия/ политика 
 

Правото на българските граждани на свободен достъп до програми за намаляване 
на търсенето на наркотични вещества, както и правото на прeвенция, лечение и 
рехабилитация в случаите на формирана злоупотреба или зависимост към наркотични 
вещества, е регламентирано в Закон за контрол на наркотичните вещества и 
прекурсорите (ЗКНВП). 

През 2013 г. бяха осъвременени следните подзаконови нормативни актове, 
свързани с лечение и психосоциална рехабилитация: 

 Наредба № 2 от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на 
програми за лечение с агонисти и агонисти-анттагонисти на лица, зависими към 
опиоиди, с която е регламентирано лечението на тази популация пациенти. 
Промените са свързани с изисквания за запазване на личните данни на 
пациентите в лечението. 

 Наредба № 8 от 7 септември 2011 г. за условията и редът за осъществяване на 
програми за психосоциална рехабилитация на лица с психични и поведенчески 
растройства, дължащи се на употреба на наркотични вещества. Промените 
намаляват административната тежест на режимът на даване на съгласие. 

На 19.07.2014 г. Министерски съвет на Рeпублика България прие нова Национална 
стратегия за борба с наркотиците за периода 2014 – 2018 г. В  Националната програма 
за изпълнение на Плана за действие на Националната стратегия е заложена 
Стратегическа задача 3 „Подобряване на достъпа на пациенти до разнообразни и 
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ефективни лечебни програми“, Задача 3.1 „Развитие на система за лечение и 
психосоциална рехабилитация на употребяващите наркотици на национално и 
общинско ниво“, Подзадача в) „Развиване и подобряване функционирането на мрежа 
от програми за психосоциална рехабилитация, извънболнични програми за дневни 
грижи, дневни центрове за психосоциална рехабилитация, програми за работещи, 
програми за семейства, за превенция на рецидив и резиденциални програми“. 
Финансирането и изпълнението на тези задачи ще улесни достъпа на лечение на 
пациентите, ще създаде устойчивост на програмите и ще създаде възможност за 
създаване на нови специализирани програми за лечение на високорискови групи на 
лица, употребяващи наркотици – деца, маргинални групи и др. 

Във връзка с промяната в нормативната уредба, регламентираща дейностите по 
лечение и психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са 
злоупотребявали с наркотични вещества, в Национален център по наркомании се 
водят и актуализират следните регистри и бази данни: 

 база данни на лицата, които осъществяват програми за психосоциална 
рехабилитация; 

 база данни на лицата, включени в програми за лечение с агонисти и агонисти-
антагонисти – Автоматизирана Информационна Система (АИС). Предназначена 
е за регистриране, актуализиране, съхранение и управление на данни за 
лицата, приети за лечение в програмите по време на целия терапевтичен цикъл 
в електронен вид. 

 
 

Лечебна система 
 
Лечението на пациентите, злоупотребяващи или зависими към психоактивни 

вещества включва програми, базирани на медикаментозно подпомогнати лечения 
(детоксификация, програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти и 
поддържащо лечение) и програми за психосоциална рехабилитация (от типа 
терапевтична общност, центрове за дневни грижи, програми за работещи/учащи). 
Диагнозата „зависимост от наркотични вещества и алкохол” се поставя според 
критериите на Международната класификация на болестите, 10 ревизия (МКБ-10). 

В края на 2013 г. психиатричната помощ, в обхвата на която се включват и 
зависимостите, се осъществява в 12 държавни психиатрични болници (ДПБ), 12 
центрове за психично здраве (ЦПЗ), 17 психиатрични отделения към многопрофилни 
болници за активно лечение (МБАЛ) и 5 психиатрични клиники към Университетски 
болници (УМБАЛ), с общ брой психиатрични легла 4824, от които структурирани за 
зависими пациенти – 164 (110 в ДПБ, 22 в ЦПЗ и 32 в психиатрични клиники). 

Обхванати са 426 специализирани кабинети към ЛЗБП (Лечебни заведения за 
болнична помощ), ДКЦ (Диагностично консултативни центрове), МЦ(Медицински 
центрове), МДЦ (Медико-диагностични центрове), индивидуални и групови 
амбулатории за специализирана медицинска помощ (СМП). 47 

По данни от националната здравна статистика в края на 2013 г. в 
специализираните стационарни лечебни заведения в страната под диспансерно 
наблюдение са били 1299 пациенти с диагноза психични и поведенчески разстройства, 
дължащи се на употребата на психоактивни вещества (F11-F19 от МКБ-10) или 17,9 
пациенти на 100 000. От тях тези, дължащи се на употребата на опиоди са 1140 или 
15,7 пациенти на 100 000. Най-много пациенти под диспансерно наблюдение има в 
центровете за психично здраве (919). За първи път са отчетени пациенти по F11-F19 
от МКБ-10 в индивидуалните и груповите амбулатории за специализирана медицинска 
помощ – съответно 8 и 263. Това обяснява и най-високия брой на болните под 

                                                 
47

 Източник: Национален център по обществено здраве и анализи. 



54 

 

диспансерно наблюдение по заболяванията от F11 до F19 именно през 2013 г. (виж 
Таблица 5-1) 

                                                                                                                          Таблица 5-1 

БРОЙ ПАЦИЕНТИ С ДИАГНОЗА F11-F19 ПО МКБ-10 
ПОД ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ ПО ВИДОВЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ  

(2009 – 2013 Г.) 

Лечебни заведения 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Общо 764 901 927 996 1 299 

в това число:      

Държавни психиатрични болници 7 7 7 8 8 

Центрове за психично здраве 559 732 793 884 919 

Психиатрични клиники 42 40 41 35 35 

Психиатрични отделения 156 122 86 69 66 

Индивидуални амбулатории за 
СМП  

- - - - 8 

Групови амбулатории за СМП - - - - 263 

      Източник: Национален център по обществено здраве и анализи 

 

Хоспитализираните случаи (изписаните пациенти) в стационарите на лечебните 
заведения с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употребата на 
психоактивни вещества, са 824 или 11,3 пациенти на 100 000. От тях тези, дължащи се 
на употребата на опиоди са 488 или 6,7 пациенти на 100 000. Най-много 
хоспитализирани случаи са отбелязани в клиниките, отделенията, секторите към 
лечебните заведения за болнична помощ (342), следвани от държавните психиатрични 
болници (246) и центровете за психично здраве (236). След като през последните 
години имаше постоянна тенденция на намаляване на изписаните пациенти по 
заболяванията от F11 до F19 в стационарите на лечебните заведения, през 2013 г. се 
наблюдава увеличение с около 10 % по този показател. (виж Таблица 5-2) 

 
                                                                                                                        Таблица 5-2 

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

(2009 – 2013 Г.) 

Лечебни заведения 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Общо 1 478 1 225 843 748 824 

в това число:      

Държавни психиатрични болници 408 365 276 251 246 

Центрове за психично здраве 498 391 179 183 236 

Клиники, отделения, сектори 572 469 388 314 342 

      Източник: Национален център по обществено здраве и анализи 

 

Обслужените лица от центровете за спешна медицинска помощ по повод 
наркотична зависимост през 2013 г. са 1929. 
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1. Медикаментозно подпомогнато лечение 
 
Извършва се само от лечебни заведения, регистрирани по Закона за лечебните 

заведения, и включва: 

1.1. Детоксификация (лечение на абстинентен синдром). Това е първата фаза на 
лечение, която се осъществява вътреболнично (стационарно) или извънболнично 
(амбулаторно). 

 Вътреболнична детоксификация се извършва в държавните психиатрични 
болници, центровете за психично здраве, психиатричните отделения към 
многопрофилни болници за активно лечение, психиатрични клиники към 
университетски болници за активно лечение и някои отделения по токсикология 
(УМБАЛСМ „Пирогов“, Военномедицинска академия).  

 Извънболнична детоксификация се извършва в амбулатории към 
психиатрични клиники, специализирани кабинети към медицински центрове, 
диагностично-консултативни центрове (ДКЦ), както и индивидуални и групови 
амбулатории за специализирана медицинска помощ. В амбулаторни условия 
пациентите получават медикаментозно лечение, а на отделни места се 
организира групова или индивидуална психотерапия. 

1.2. Лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към 
опиоиди. 

Към края на 2013 г. в страната функционират 30 програми за лечение с агонисти и 
агонисти-антагонисти, разположени на територията на 14 града в страната. Общият им 
капацитет е 4642 лечебни места, от които заети са 3563 (или 76,8%), което е най-
високото равнище на заетост в тези програми от тяхното съществуване. Това е в 
резултат на новите изисквания за обвързаност на числеността на терапевтичния екип 
с броя на лекуваните в програмите пациенти в Наредба 24 от 2004 г. за утвърждаване 
на медицински стандарт „Психиатрия”. От друга страна през 2013 г. общият брой на 
разрешените места е намалял с около 10% в сравнение с предишната година (виж 
Таблица 5-3). Това е свързано със завършилия през 2013 г. период на пререгистрация 
на програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти, в съответствие със 
изискванията на Наредба № 2 от 20.06.2012 г. и  Наредба № 24 от 2004 г. за 
утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия”.48 

 
                                                                                                                 Таблица 5-3 

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

 (2010 – 2013 Г.) 

 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Брой функциониращи програми 30 32 31 30 

Брой разрешени места 5 210 5 196 5 171 4 642 

Брой заети места 3 012 3 452 3 445 3 563 

Относителен дял на заетите 57,8% 66,4% 66,6% 76,8% 

       Източник: Годишни отчети на програмите за лечение с опиеви агонисти  
                           и агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди 

 

                                                 
48

 Йонева К., Обобщени данни от годишните отчети на програмите за лечение с  агонисти и агонисти-
антагонисти, функциониращи на територията на Република България през 2013 г. 



56 

 

Общият брой разрешени места за лечение с Метадон хидрохлорид е 4242, от които 
заети са 3419 (или 80,6%). Този лекарствен продукт е по-предпочитан, заради по-
ниската си цена. 

През 2013 г. двойно намалява общият брой на разрешените места за лечение с 
Морфинов сулфат пентахидрат (Субститол) в страната (225), като реално заети са 138 
(или 61,3%). В същото време разрешените места за лечение с Бупренорфин 
хидрохлорид се увеличава почти 6 пъти (175), тъй като това е новорегистриран 
продукт и по-голямата част от програмите заявиха определен брой места за лечение с 
Бупренорфин, намалявайки разрешените си незаети места за лечение със Субститол. 
Реално заетите места с Бупренорфин в края на годината обаче са само 6. 

Общият брой приети на лечение пациенти в програмите за 2013 г. е 1289, което е 
с 3,7% по-малко в сравнение с 2012 г. и с 22,7% по-малко в сравнение с 2011 г. (1668 
пациенти). Изписаните пациенти за всички програми общо са 1212, с 19 човека 
повече в сравнение с изписаните през 2012 г. (1193).  В периода 2010 – 2012 г. се 
наблюдаваше леко увеличение на броя планово изписани пациенти, но през 2013 г. 
тази тенденция се прекъсна и се отбелязва спад с около 6%. „Загуба на контакт“ 
продължава да е основната причина за изписване на пациентите. 

Съществуват два типа програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на 
лица, зависими към опиоиди – програми с финансиране от държавния бюджет чрез 
Министерство на здравеопазването и програми без държавно и/или общинско участие. 
С обнародването на новите нормативни актове през 2012 г. започна процес на 
пререгистрация на програмите за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти, 
завършил през 2013 г. с пререгистрация на всички 30 програми. 

Програмите с финансиране от държавния бюджет (държавни и  общински) са 
9 и са безплатни за пациентите, като се финансират чрез Методиката за субсидиране 
на лечебните заведения.  Такива са разкрити и функционират в 8 града в страната. 
Общият брой  разрешени лечебни места в тях е 1341 и се провежда лечение с 
Метадон хидрохлорид. Заетите места са 1210, което е 90,2% от капацитета им. 
Лекарственият продукт Метадон се осигурява от Министерство на здравеопазването 
по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския 
бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на 
задължителното здравно осигуряване.  

Програмите без държавно и/или общинско участие имат общ брой разрешени 
лечебни места 3301, реално заети са 2353, което е 71,3% от капацитета им. 2901 от 
разкритите места са за лечение с Метадон, 225 – за лечение със Субститол, а 175 – с 
Бупренорфин. Министерство на здравеопазването осигурява лекарствения продукт 
Метадон за лечението на част от пациентите в този тип програми, като пациентите 
заплащат месечна такса в размер една трета от минималната работна заплата за 
страната. За другата част от пациентите лекарствените продукти се закупуват от 
лечебните заведения. 

 
Постигнати резултати: 

 С функционирането на служебна база данни (Автоматизирана Информационна 
Система) на лицата, включени в програми за лечение с агонисти и агонисти-
антагонисти се  регистрират, актуализират и съхраняват данни за лицата, 
приети за лечение в програмите по време на целия терапевтичен цикъл в 
електронен вид. По този начин се предотвратява дублираното участие на 
пациенти в различни програми с цел отклоняване на Метадон за черния пазар. 

 През 2013 г. в  повечето програми се акцентира  на работа по ресоциализация в 
семейството и обществото, придобиване на житейски умения и техники за 
подобряване на социалното  общуване на пациентите. 
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 Чрез разширяване и подобряване на материалната база в част от програмите 
са създадени по-добри условия за провеждане на психосоциални интервенции 
и е осигурено финансово по-достъпно лечение на пациентите чрез отпуснати 
повече места, за които Метадон се предоставя безплатно от Министерство на 
здравеопазването по реда на Наредба № 34, а пациентите заплащат такса, 
равна на една трета от минималната работна заплата за страната.     

 
Основни проблеми и трудности:  
 Недостатъчна достъпност на лечението. Разпределението на програмите на 

територията на страната е неравномерно, като липсват цели области без 
възможности за лечение, което го прави недостъпно за част от пациентите. 

 Работят само три програми, ориентирани към нуждите на високорискови и 
труднодостъпни групи,  разкрити и финансирани от Програма за „Превенция и 
контрол на ХИВ/СПИН“, финансирана от Глобален фонд за борба срещу СПИН, 
туберкулоза и малария. Тези програми работят активно с аутрич екипи на 
неправителствени организации, които чрез услугата „водене на случай“ 
мотивират и насочват подходящи клиенти  за лечение. 

 Трудности от финансово естество – отпадане от лечение, самоволно напускане 
на програмата и загуба на контакт, неспазване на поетите от пациентите и 
близките им ангажименти, описани в информираното съгласие, затруднения при 
осъществяване на  лабораторни изследвания и лечение на съпътстващи 
заболявания. 

 Персистиращо негативно отношение на обществото и медиите (включително на 
част от медицинските специалисти) към пациентите от програмите за лечение с 
агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди. 

 
 

2. Програми за психосоциална рехабилитация и реинтеграция 
 

През 2013 г. в страната приключи процес на пререгистрация на всички програми за 
психосоциална рехабилитация в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 7 
септември 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за 
психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са 
злоупотребявали с  наркотични вещества. 

В България съществуват два типа програми за психосоциална рехабилитация: 

 Нерезиденциални програми за психосоциална рехабилитация. 
Осъществяват се от лечебни заведения и организации с нестопанска цел, 
регистрирани като доставчици на социални услуги. Интензивността на работа в 
програмите варира в зависимост от спецификата на програмата – от няколко 
часа седмично до всекидневна интензивна работа с пациентите. В тези 
програми се работи индивидуално, в групи, семейството също е активен 
участник в лечебния процес.  Някои от програмите функционират като 
допълнение към програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на 
лица, зависими от опиоиди.   

 Резиденциални програми за психосоциална рехабилитация (тип 
„Терапевтична общност“). Това са програми към организации с нестопанска 
цел, регистрирани като доставчици на социални услуги. Работата с пациентите, 
включени в тези програми е интензивна, високоструктурирана. Акцент на работа 
е груповата динамика. Индивидуалните и семейни консултации, трудотерапията 
и семинарите също са част от спецификата на работа в резиденциалните 
програми.   

В съответствие с чл. 89, ал.1, т.1-3 от ЗКНВП програми за психосоциална 
рехабилитация и ресоциализация на лица зависими към наркотични вещества могат 
да бъдат разкрити към лечебни заведения или към организации с нестопанска цел, 
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регистрирани като доставчици на социални услуги. В края на 2013 г. в страната 
функционират 10 програми за психосоциална рехабилитация и ресоциализация (в 
градовете София, Варна, Пловдив, Русе, Добрич, а също и в София област), като пет 
са разкрити към лечебни заведения в страната, а останалите пет (три резиденциални 
програми тип „Терапевтична общност” и по една програма за психосоциална 
рехабилитация и интеграция и дневна програма за психосоциална рехабилитация и 
интеграция – тип „отворена терапевтична общност”) се осъществяват от организации с 
нестопанска цел, регистрирани като доставчици на социални услуги.49 

                                                                                                         Таблица 5-4 

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

С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 
 (2010 – 2013 Г.) 

 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Брой функциониращи програми 10 12 10 10 

Брой разрешени места 209 297 230 244 

Брой преминали клиенти 485 659 503 519 

Брой клиенти, завършили програмите      189 300 278 262 

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

В края на 2013 г. програмите разполагат с капацитет 244 места, като общият брой 
преминали клиенти през изминалата година в тях е 519 (виж Таблица 5-4). 262 лица са 
завършили програмите, което представлява 50,5% от приетите клиенти. От тях 160 
(или 30,8%) са преминали на места, финансирани по Националната стратегия за борба 
с наркотиците (2009 – 2013 г). За сравнение през 2012 г. зависимите, преминали на 
места, финансирани по Националната стратегия са били 91. Това вероятно се дължи 
на застъпвания на финансирането за 2012 и 2013 година, както и на популяризирането 
му сред целевата група. Основните проблемни вещества на първо място са алкохол, 
следвано от опиати, марихуана и амфетамини. Друг проблем е комбинираната 
употребата на различни вещества, коморбидността, както и повишаване на броя на 
зависимите към хазарт, отделно или в комбинация със зависимост към някое 
психоактивно вещество. 

На базата на годишните отчети на програмите за психосоциална рехабилитация за 
дейността им през 2013 година може да се обобщи, че се наблюдава повишен интерес 
и мотивация на клиентите за „лечение без лекарства”. Увеличено е търсенето на 
рехабилитационните програми предимно от лица от мъжки пол и във връзка със 
зависимост от хероин, метадон, марихуана и полиупотреба. Лицата със зависимост 
към алкохол и коморбидни пациенти търсят предимно дългосрочни програми, а тези 
със стимуланти – предимно краткосрочни такива. Клиентите на програмите оценяват 
услугите като удовлетворяващи, и на места като високо удовлетворяващи. Степента 
на удовлетвореност на екипите варира и в 5 от тях е висока, а в 4 се отчита 
необходимост от методична подкрепа. 

Постигнати резултати  

 Въведените програми за психосоциална рехабилитация за пациенти в 
програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими 

                                                 
49

   Богданова В., Отчет за 2013 година за дейността на Дирекция „Методологическо ръководство и 
координация на дейностите за намаляване търсенето на наркотици”, НЦН.   
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към опиоиди, въвеждането на алтернативни терапии като елементи на 
рехабилитационната програма и увеличаване на работата с подкрепящата 
система на зависимите продължават да се очертават като ефективен модел за 
подобряване на качеството на лечение на пациентите, намаляване на броя на 
сривовете и задържане на пациенти/клиенти в групите. 

 С частичното финансиране на места по изпълнение на плана на действие по 
Националната стратегия за борба с наркотиците (2009 – 2013 г.) програмите 
отчитат повишаване на търсенето на услуги, задържането на клиенти за 
периода и запълването на капацитета от места на финансираните организации. 

 Продължаващо обучение на екипите, поддържане на високо ниво на 
квалификация на персонала и запазване на качеството на работа, въпреки 
финансовата неустойчивост.  

 През 2013 г. броят на постоянно работещите лица със зависимост към 
психоактивни вещества е по-голям от броя на безработните. 

 
Основни проблеми и трудности 
 Както през последните години, така и през 2013 г. недостатъчното или частично 

финансиране е проблем за повечето програми, които се издържат на проектен 
принцип или чрез такси за издръжка на дейностите и поддържане на 
квалифициран екип. Това често води до прекъсването на вече започнал процес 
на рехабилитация или търсене на по-краткосрочни услуги.  

 Само част от програмите осъществяват работа и сътрудничество в мрежа.  
 Проблемна е връзката с програмите за детоксификация на някои от 

рехабилитационните програми и насочването към психиатрични отделения на 
зависими лица в психотично състояние, вследствие на употребата на 
стимуланти.  

 Като проблемна област се очертава работата с близкото обкръжение на лицата 
със зависимости (родители, партньори, близки), особено тези от 
резиденциалните програми, поради географско положение или заради 
професионалния капацитет на екипа. 

 Разпределението на програмите на територията на страната е неравномерно, 
което го прави недостъпно за част от пациентите. Липсват достатъчно програми 
в региони от страната, основно в Северозападна и Югоизточна България. 

 
 
Организация и осигуряване на качеството на лечението 
 

За подобряване на организацията и осигуряване на качество са предприети 
съответните административни мерки – засилен специализиран контрол и мониторинг 
на лечебните програми и програмите за психосоциална рехабилитация. В процеса на 
издаване на разрешения, мониторинг и контрол на дейността на лечебните заведения 
и програмите за психосоциална рехабилитация за лечението на лица, зависими от 
наркотични вещества, са ангажирани три администрации в страната – Министерство 
на здравеопазването, регионални здравни инспекции и Национален център по 
наркомании, а по Наредба № 24 Медицински стандарт за лечение на зависимости и 
Изпълнителна агенция „Медицински одит“. 

По  Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2009 –
2013 г.) през 2013 г. е осъществен мониторинг от външен експерт на част от 
програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти След мониторинга е 
изготвен цялостен доклад с констатации и препоръки за подобряване на системата на 
лечение. 

През 2013 година е изготвено Методическо ръководство за условията и реда за 
предоставяне  на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и 
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интеграция“, имащо за цел да определи условията за разкриване и функциониране на 
услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция“ (ЦСРИ), както и 
минималните изисквания, обуславящи качеството и стандартите на предоставяната 
услуга. 

На базата на тези минимални изисквания, доставчиците на услугата могат да 
планират необходимите ресурси, да създават подходяща организация на работа, да 
осъществяват вътрешен контрол върху качеството и да оптимизират подобряването 
му. 

Ръководството е разработено в съответствие с изискванията на Закона за 
социалното подпомагане (ЗСП) и Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане (ППЗСП), Закона за закрила на детето (ЗЗД) и Правилника за прилагане 
на Закона за закрила на детето (ППЗЗД), Наредбата за критериите и стандартите за 
социални услуги за деца (НКССУД), Закона за интеграция на хората с увреждания 
(ЗИХУ), Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и други нормативни 
документи. 

Предоставянето на услуги за деца в ЦСРИ се извършва при спазване на 
Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. 
 

 
 
Характеристики на лекуваните клиенти 
 

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. През 2013 г. тя обхвана 2 
154 лица50, потърсили лечение през годината в 18 болнични, 12 извънболнични звена 
и центрове, 24 програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, 
зависими към опиоиди, медицински центрове в 9 затвора и 1 поправителен  дом за 
непълнолетни в 24 населени места на Република България.  

През 2013 г. общо регистрираните, потърсили лечение в интернет базираната 
електронна версия на националната система за търсене на лечение (И-МИС) са 
1354, а информация за още 800 лица бе получена чрез отчетната форма за 
лекуваните пациенти с наркопроблем. Общо регистрираните на лечение лица в 
системата за търсене на лечение през 2013 г. са 4281. 

За нуждите на информационната система на Европейския център за мониторинг на 
наркотиците и наркоманиите (EMCDDA), НФЦ започна да събира информация и от 
програмите за намаляване на щетите от употребата на наркотични вещества. Бе 
създадена отчетна форма за преминалите клиенти с наркопроблем, чрез която бе 
събрана информация за 7035 клиента. Данните ще бъдат използвани за попълване на 
специализирана таблица TDI в интернет базираната европейска система FONTE. 

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. 

 

                                                 
50

 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 5-5 

СТРУКТУРА НА ЛИЦАТА, РЕГИСТРИРАНИ В И-МИС51,  
ПОТЪРСИЛИ ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПРОБЛЕМИ С НАРКОТИЦИ  

(ПО ОСНОВНО, ВТОРО И ТРЕТО ПРОБЛЕМНО ВЕЩЕСТВО) ПРЕЗ 2013 Г. 
                                                                                                                                (в %) 

Вещество Като основно 
проблемно 
вещество 

Като второ 
проблемно 
вещество 

Като трето 
проблемно 
вещество 

Хероин 77,8 3,6 0,2 

Метадон (не за лечение) 5,5 10,3 1,5 

Метадон (за лечение) 4,6 3,7 0,7 

Субститол (не за лечение) 1,5 1,0 0,4 

Субститол (за лечение) - 0,4 - 

Кокаин (вкл. крек) 0,8 2,4 0,7 

Амфетамини 2,5 5,2 3,0 

Екстази 0,1 0,2 0,1 

Барбитурати - 0,1 0,1 

Бензодиазепини 1,8 4,9 3,2 

Марихуана 1,3 13,4 3,9 

Хашиш 0,3 0,1 - 

Антидепресанти 1,7 0,2 0,2 

Неуточнени медикаменти 1,1 - 0,1 

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

 

През 2013 г. 70,1% от регистрираните лица са с основно проблемно вещество 
хероин; в по-малка степен метадон (не за лечение) – 7,1%, амфетамини (4,2%), 
бензодиазепини (ривотрил, диазепам) – 3,7%, марихуана (3,3%), метадон (за лечение) 
– 2,9%, барбитурати (1,4%), кокаин, вкл. крек (1,1%) и антидепресанти (1,1%). Почти 
липсва търсене на лечение във връзка с употребата на инхаланти и халюциногени. 

47,3% от регистрираните лица в И-МИС52 са имали проблем с още едно наркотично 
вещество, а 14,7% – с още две вещества, като допълнение към основното проблемно 
вещество. 

Като второ проблемно вещество най-голям дял сред потърсилите лечение има 
марихуана (13,4%), метадон (не за лечение) – 10,3%, амфетамини (5,2%), 
бензодиазепини (4,9%), метадон (за лечение) – 3,7% и хероин – 3,6%. (виж Таблица 5-
5) 

По отношение на второто допълнително на основното проблемно вещество (или 
трето проблемно вещество) отново с най-голям дял е марихуана (3,9%), а също и 
бензодиазепини (3,2%) и амфетамини (3,0%). 

Тук трябва да се отбележи все по-силното присъствие на марихуаната като 
вещество, което причинява проблеми на лицата, търсещи лечение, а също така и на 
амфетамините и бензодиазепините. 

47,5% от потърсилите лечение са декларирали, че са започнали употребата на 
основното проблемно вещество на възраст до 19 години включително, а 3,9% –
до 14 години включително. 

                                                 
51

 Данните се отнасят само до регистрираните в  И-МИС 1 354 лица. 
52

 Данните се отнасят само до регистрираните в И-МИС 1 354 лица. 
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В най-голяма степен употребата на основното проблемно вещество, а също и на 
употребата въобще на някакво наркотично вещество, е започвала в периода 1999-2004 
г. Общата средна възраст при първата употреба на основното проблемно 
вещество е 19,6 г., а на първата употреба въобще на някакво наркотично 
вещество – 18,4 г.  

                                                                                                                Таблица 5-6 

ОБИЧАЕН НАЧИН НА УПОТРЕБА НА ЛИЦАТА, РЕГИСТРИРАНИ В И-МИС53,  
ПОТЪРСИЛИ ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПРОБЛЕМИ С НАРКОТИЦИ  

(НА ОСНОВНО, ВТОРО И ТРЕТО ПРОБЛЕМНО ВЕЩЕСТВО) ПРЕЗ 2013 Г. 
                                                                                                                                 (в %) 

Обичаен начин на 
употреба 

На основно 
проблемно 
вещество 

На второ 
проблемно 
вещество 

На трето 
проблемно 
вещество 

Инжекционно 66,3 22,6 10,6 

Пушене 8,7 28,7 26,9 

Ядене / Пиене 13,1 39,2 44,7 

Смъркане 9,6 6,6 12,5 

Вдишване 2,1 0,8 - 

Друго 0,2 2,1 5,3 

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

 

64,4% от потърсилите лечение предимно са инжектирали основното проблемно 
вещество, 11,5% са го яли или пили, 9,4% са го пушили, 7,8% са го смъркали, а 1,8% 
са го вдишвали. По отношение на второ и трето проблемно вещество обичаен начин 
на употреба е предимно ядене или пиене, а също и пушене. (виж Таблица 5-6) 

2/5 са инжектирали през последните 30 дни преди търсене на лечението, а още 
13,8 % през последната година. Средната възраст, при която потърсилите лечение за 
първи път са инжектирали някакво наркотично вещество е около 20 години. 

Ако бъдат разгледани някои характеристики на лицата, регистрирани в И-МИС 
спрямо определени групи наркотични вещества, заради които са започнали лечение, 
може да се отбележи, че относителният дял на жените е най-висок при клиентите, 
започнали лечение за проблеми със стимуланти. Средната възраст при започване 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 5-7) 

Близо ¾ от клиентите, потърсили лечение за проблеми с опиоиди, различни от 
хероин, употребяват основното вещество ежедневно. От друга страна само 8,5% от 
клиентите с проблеми със стимуланти ги употребяват ежедневно. 

Около 4/5 от търсещите лечение за проблеми с хероин го употребяват основно 
инжекционно. Основен начин на употреба за търсещите лечение във връзка с 
проблеми със стимуланти е смъркането (70,2%), а за тези във връзка с проблеми с 
канабис – пушенето (76,2 %).   
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 Данните се отнасят само до регистрираните в  И-МИС 1354 лица. Относителните дялове са на база на 
отговорилите по отношение на основно, второ и трето проблемно вещество. 
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                                                                                                                         Таблица 5-7 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛИЦАТА, РЕГИСТРИРАНИ В И-МИС54,  
ПОТЪРСИЛИ ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПРОБЛЕМИ С НАРКОТИЦИ  
(ПО ОСНОВНО ПРОБЛЕМНО ВЕЩЕСТВО) ПРЕЗ 2013 Г. 

                             
Вещество 

Характеристики 

Хероин Други 
опиоиди 

Стимуланти Канабис 

Пол (жени) 16,1 % 20,6 % 38,3 % 14,3 % 

Средна възраст при 
започване на лечение 

30,6 28,4 22,9 25,6 

Средна възраст при 
първа употреба 

19,6 22,4 18,3 17,0 

Ежедневна употреба 63,3 % 74,4 % 8,5 % 38,1 % 

Инжекционна употреба 77,9 % 35,0 % - - 

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

 
Обобщеният образ на лицата, потърсили лечение във връзка с употреба на 

наркотици през 2013 г. може да бъде изразен по следния начин: 
 Пол – преобладаващо мъже (81,1 %) 
 Етническа група – преобладаващо българи (81,8 %) 
 Обща средна възраст – 29,5 години 
 Образование – преобладаващо средно (56,2 %) 
 Основно проблемно вещество – преобладаващо хероин (70,1 %) 
 Честота на употреба – преобладаващо ежедневна (56,4 %) 
 Начин на употреба – преобладаваща инжекционно (64,4 %) 
 Обща средна възраст на първа употреба на основното вещество – 19,6 години. 

 
 
Тенденции при лекуващите се клиенти и при предоставянето на лечение 

 

При описанието и анализа на данните за потърсилите лечение във връзка с 
употреба на наркотици трябва да се отчитат промените в обхвата, дейността, 
структурата и организацията на типовете лечебни заведения, които участват в 
системата – болнични и извънболнични звена и центрове, програми за лечение с 
агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими от опиоиди, медицински центрове 
към местата за лишаване от свобода, което допълнително предполага изменение в 
тенденцията по определени показатели. Фактор за това може да бъде и различието в 
използваната методика за събиране на данните – от 2011 г. като инструмент за 
регистриране на потърсилите лечение бе включена и отчетна форма, която ги 
представя в агрегиран вид, а не индивидуално. 

През 2013 г. се наблюдава леко увеличение на броя на обхванатите лица от 
системата за търсене на лечение. Непостоянството в равнището на този брой през 
годините може да бъде свързано както с включването на нови или оттеглянето на 
стари партньори (лечебни звена и центрове), предоставящи данни за клиентите, 
започващи лечение, така и промяната на броя случаи, които лечебните заведения 
всяка година отразяват в системата за търсене на лечение. В не малка степен трябва 
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 Данните се отнасят само до регистрираните в И-МИС 1354 лица. 
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да се има предвид и различният приток на клиенти, който може да съществува през 
даден период в лечебните центрове на страната, запълването на капацитета на някои 
програми и невъзможността за включване на нови клиенти и т.н. 

През последните 6 години (с изключение на 2010 г.) водеща роля в предоставянето 
на данни за клиенти, започнали лечение във връзка с употреба на наркотици имат 
програмите за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими 
към опиоиди (виж Таблица 5-8). В същото време се наблюдава намаление на 
регистрираните клиенти от извънболничното лечение, като през последните две 
години неговият дял е под ¼. От 2012 г. в системата за търсене на лечение бяха 
включени и медицинските центрове към затворите на Република България, но техният 
дял е под 20%.  

                                                                                                                          Таблица 5-8 

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА КЛИЕНТИТЕ  
ОТ РАЗЛИЧНИТЕ ТИПОВЕ ЛЕЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ  

В СИСТЕМАТА ЗА ТЪРСЕНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ (2009 – 2013 Г.) 
                                                                                                                                          (в %) 

 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Болнични 23,6 23,6 14,9 16,1 24,9 

Извънболнични 36,5 44,3 28,8 23,5 19,7 

Субституиращи програми 39,9 32,1 35,7 41,4 39,8 

Медицински центрове в затвори  -      - 20,6 19,0 15,6 

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

 

Данните от системата за търсене на лечение за 2013 г. допълват дълго 
изграждания профил на лицата, търсещи лечение във връзка с употреба на наркотици. 
В много от случаите данните от последните пет години разкриват или подсказват 
очертаващи се тенденции – на стабилизация, намаляване или увеличаване на 
определени показатели. В други случаи липсва ясна тенденция, така че стойностите 
следва да бъдат следени и в бъдеще с фокус към евентуалната поява на такава. (виж 
Таблица 5-9) 

През 2013 г. хероинът остава основното проблемно вещество, заради което в най-
голяма степен се търси лечение (70,1%), но се запазва тенденцията на намаляване 
на разпространението му сред регистрираните в системата за търсене на 
лечение. Това се дължи на по-високия дял в сравнение с предишните години на 
психосоциалните интервенции като вид лечение, потърсено главно заради употреба на 
амфетамини, бензодиазепини и марихуана. 

През последните 10 години съотношението мъже/жени се запазваше около 5:1. Все 
пак се забелязваше тенденция на намаляване на дела на жените, който достигна най-
ниското си равнище през 2009 г. (13.2%). През последните 4 години този дял отново е 
на нивото от началото на периода. 

В началото на този век относителният дял на търсещите за първи път лечение 
достигна до 43%, след което този дял показваше по-ниски равнища. През последните 
години процентът на търсещите за първи път лечение бележеше тенденция на 
покачване, но през 2013 г. той е отново на нивото от 2008 г.  (22%) 

Делът на учащите (учениците и студентите) сред потърсилите лечение, 
непрекъснато намалява от 2003 г., когато бе на ниво 15%. През последните четири 
години се задържа около 4%. 



65 

 

От 2001 до 2009 г. относителният дял на лицата с постоянна заетост сред 
потърсилите лечение се покачи над 4 пъти – от 9% в началото на периода до 38% 
през 2009 г. – нещо, което е в унисон с намаляване на нивото на безработица в 
България по това време. С проблемите на пазара на труда през последните години 
очаквано спадна и делът на постоянно заетите сред започналите лечение, като в 
периода 2011 – 2013 г. се задържа на нива 17-19%. 

                                                                                                                               Таблица 5-9 

СРАВНИТЕЛНИ ДАННИ ЗА ЛИЦАТА, ПОТЪРСИЛИ ЛЕЧЕНИЕ  
В ПЕРИОДА 2009 – 2013 Г. 

Показатели                                      2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Относителен дял на потърсилите 
лечение във връзка с употреба на 
хероин или други опиати 

 
95% 

 
87% 

 
80% 

 
80% 

 
81% 

Относителен дял на жените сред 
потърсилите лечение 

13% 19% 20% 19% 19% 

Средна възраст на потърсилите лечение 28,4 г.  29,0 г. 28,0 г. 29,0 г. 29,5 г. 

Средна възраст при първата употреба 
на основното проблемно вещество 

19,1 г. 19,6 г. 18,4 г. 20,3 г. 19,6 г. 

Относителен дял на учениците и 
студентите сред потърсилите лечение 

5% 4% 4% 4% 3% 

Относителен дял на лицата с постоянна 
заетост сред потърсилите лечение 

38% 27% 17% 19%  18% 

Относителен дял на лицата, които не са 
от основния етнос в страната 

10% 11% 17% 18% 17% 

Относителен дял на ежедневно 
употребяващите основното вещество 

74% 69% 62% 58% 56% 

Относителен дял на инжектиращите 
основното проблемно вещество 

78% 72% 69% 67% 64% 

Средна възраст на лицата при първа 
инжекция на основното проблемно 
вещество 

20,0 г. 20,3 г. 19,5 г. 19,5 г. 20,0 г. 

Относителен дял на лицата с 
продължителност на употреба > 5 години 

68% 60% 63% 75% 76% 

Относителен дял на лицата, използвали 
в живота си употребявани игли или 
спринцовки 

38% 32% 42% 46% 36% 

Относителен дял на лицата, живеещи с 
друг(и) употребяващ(и) наркотици 

10% 11% 9% 14% 11% 

Относителен дял на потърсилите за 
първи път лечение 

19% 20% 21% 27% 22% 

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

 

Относителният дял на потърсилите лечение, които не са от основния етнос в 
страната нарастна повече от два пъти от 2007 г., като през последните 3 години е в 
рамките на 17-18%, което може да се обясни с прибавяне на потърсилите лечение в 
затворите, където процентът на малцинствените групи е много по-голям. 

Средната възраст на потърсилите лечение всяка година бележи нарастване. 
През 2000 г. тя бе 22,2 години, а през 2013 г. – вече 29,5 години. В същото време 
средната възраст при първа употреба на основното проблемно вещество, се 
задържаше в рамките на 18-19 години. През последните 2 години тя вече е около 20 
години. 
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Все по-силно се затвърждава тенденцията за увеличаване на дела на лицата, 
потърсили лечение с продължителност на употреба на основното проблемно 
вещество повече от 5 години. В сравнение с 2001 г. то е почти 4 пъти, като най-висок 
дял този показател има през 2013 г. (76,2%). Това е знак за все по-слабо обновяване 
на съвкупността на проблемно употребяващите, т.е. за намаляване на броя на 
новопоявяващите се проблемно употребяващи, поне що се отнася до хероина. Тази 
закономерност може се дължи както на по-ниския дял на хероина, като основно 
проблемно вещество, така и на високия брой отговорили на този въпрос през 2013 г. 
(99,3%) – предишни години в рамките на 80-85%. 

Относителният дял на ежедневно употребяващите основното проблемно 
вещество намалява през последните 6 години – от 86 % през 2007 г. до 56 % през 
2013 г. (виж Фигура 5-1) 

 
Фигура 5-1 

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ЛИЦАТА, ЕЖЕДНЕВНО УПОТРЕБЯВАЩИ  
ОСНОВНОТО ПРОБЛЕМНО ВЕЩЕСТВО (2000 – 2013 Г.) 

       

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

 

По-голямата част от проблемно употребяващите хероин използват 
инжекционната форма на прием. През последните 6 години се наблюдава 
тенденцията на постепенно намаляване на този начин на употреба. (виж Фигура 5-2) 
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 
2013 г. използването на употребявани игли или спринцовки е на нивото от 2009 г., след 
като в периода 2010 – 2012 г. се наблюдаваше тенденция на увеличаване на този дял. 

През последните години няма ясно изразена тенденция по отношение на 
относителния дял на започналите лечение, живели с друг(и) употребяващ(и) 
наркотици. Този дял се движи в рамките на 9-16%, като през 2013 г. е намалял спрямо 
предишната година с 2,6 процентни пункта. 
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Фигура 5-2 

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ЛИЦАТА,  
ИНЖЕКТИРАЩИ ОСНОВНОТО ПРОБЛЕМНО ВЕЩЕСТВО (2000 – 2013 Г.) 

 

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

 

 
Данни от източници извън националната система за търсене на лечение 

 

Според отчетните данни за периода 2009–2013 г. за клиентите в програмите за 
лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към 
опиоиди в България могат да се изведат няколко основни характеристики по 
отношение на тях (виж Таблица 5-10). Работещи са 2/3 от клиентите на тези програми, 
което е на нивото от 2009 г. Близо половината от клиентите са здравно осигурени, 
учащите са 4,6%, а семейните – 11,4%. Делът на криминално проявените леко 
намалява спрямо предишната година и през 2013 г. е 7,9%. 

 
                                                                                                                  Таблица 5-10 

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

 (2009-2013 Г.) 
                                                                                                                                   (в %) 

Характеристики 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Работещи 66,0 54,0 54,8 55,2 66,6 

Учащи 5,5 4,8 4,3 5,1 4,6 

Здравно осигурени 66,2 54,0 45,7 54,2 48,5 

Семейни 9,0 8,7 13,8 11,6 11,4 

Криминално проявени 8,0 5,4 8,9 8,4 7,9 

           Източник: Национален център по наркомании 

 
Въз основа на предоставените данни през последните четири години в годишните 

отчети на програмите за психосоциална рехабилитация също може да се очертаят 
някои тенденции по отношение на характеристики на преминалите през тях клиенти. 
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(виж Таблица 5-11). Около ¼ са жени и семейни. Продължава тенденцията на 
намаляване на криминално проявените клиенти, както и тези с кръвно-преносими 
инфекции. В същото време очертаващата се тенденция от 2010 до 2012 г. на 
намаляване на работещите клиенти е спряна, като през 2013 близо 1/3 имат работа. 
Подобно нещо се наблюдава и по отношение на клиентите ученици и студенти – 
спрямо 2012 г през 2013 г. учащите се увеличават с 2,3 процентни пункта.  

 
                                                                                                              Таблица 5-11 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КЛИЕНТИТЕ НА  
ПРОГРАМИТЕ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ  

 (2010 – 2013 Г.) 
                                                                                                                             (в %) 

Характеристики 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Пол (жени) 22,6 24,4 22,5 25,4 

Работещи 31,5 26,1 20,3 32,4 

Учащи 9,3 8,2 1,9 4,2 

Семейни 22,1 30,3 21,7 27,4 

Криминално проявени 25,6 13,9 9,3 9,1 

С кръвно-преносими инфекции 42,3 36,4 34,8 30,4 

         Източник: Национален център по наркомании 

 
Все още най-много клиенти преминават през програмите за психосоциална 

рехабилитация за проблеми, свързани с употреба на хероин (около 1/3), а също и на 
амфетамини, метадон и марихуана. 
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6. Здравни взаимовръзки и последици 

 
 
 
Въведение 
 

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

 Инфекциозни заболявания, свързани с употребата на наркотици; 

 Други здравни взаимовръзки и последици, свързани с наркотици; 

 Смъртни случаи, свързани с употребата на наркотици и смъртност сред 

употребяващите наркотици. 

При разглеждането на темата за здравните взаимовръзки и последици от 
употребата на наркотици е обърнато внимание на разпространението на инфекциозни 
заболявания сред употребяващите (разпространение сред пациенти на субституиращи 
и рехабилитационни програми), нефатални спешни случаи и свръхдози, психиатрична 
и соматична коморбидност сред употребяващите наркотици, смъртност, свързана с 
наркотици. Включени са данни от Националната програма за превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН към Министерството на здравеопазването, Национален център по 
обществено здраве и анализи, Лаборатория към Национален център по наркомании, 
данни от годишните отчети на програмите за субституиращо и поддържащо лечение и 
програмите за психо-социална рехабилитация, данни от Националната мониторингова 
система за търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици. 

Представянето на темата за смъртни случаи, свързани с употребата на наркотици 
и смъртност сред употребяващите наркотици се основава на информация, 
предоставена от Национален статистически институт, Център за спешна медицинска 
помощ – София, Главна Дирекция „Национална полиция“, Център по съдебна 
медицина и деонтология към „Александровска“ болница - София. 

 
 

Инфекциозни заболявания, свързани с употребата на наркотици 
 

ХИВ/СПИН, вирусен хепатит, полово предавани болести и туберкулоза 
 

 Разпространение на ХИВ/СПИН в България за 2013 година. 

И през 2013 година България остава страна с ниско разпространение на ХИВ сред 
общото население – два пъти по-малко от средното за Европейския съюз. По данни от 
доклад на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията за 2013 г. 
новите случаи на ХИВ инфекция в Европа, докладвани от 27 страни са 28 038, което е 
увеличение с 1% спрямо 2011 г. Новите случаи на СПИН, докладвани от 26 страни 
членки на ЕС са 4424, което представлява 0,9 на 100 000. През 2012 г. честотата на 
новите случаи с ХИВ в страните от Европейския съюз е средно 6,3 случая на 100 000 
население. За България се е запазила честотата на новите случаи с ХИВ на 2,7 случая 
на 100 000. 

Официално регистрираните лица, живеещи с ХИВ/СПИН в страната са 1847, по 
данни на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН към 
Министерството на здравеопазването. През 2013 г. в България общо около 300 000 
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души са изследвани за ХИВ, като една трета от тях в 19-те Кабинети за анонимно и 
безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) и 17-те мобилни 
медицински кабинета на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към 
Министерство на здравеопазването. Новооткритите случаи на серопозитивни лица 
през миналата година са 200, което е с 44 души повече в сравнение с 2012 г. (виж 
Фигура 6-1). Починали от СПИН към края на 2013 г. са около 900 човека. 
 

Фигура 6-1 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ХИВ В ОБЩАТА ПОПУЛАЦИЯ  

ПРЕЗ ПЕРИОДА 1988 – 2013 Г. 

 

Източник: Национален център по наркомании 

 
Броят на новоинфектираните мъже е пет пъти по-голям от броя на 

новоинфектираните жени. Горната възрастова граница при мъжете е 73 години, а при 
жените – 52 години. Долната възрастова граница е 14 години. Най-голям е броят на 
новорегистрирани случаи в София-град – 78, Пловдив – 29, Пазарджик – 13, Варна – 
12 и Хасково – 9 случаи. 

Според пътя на предаване на инфекцията отново се очертават две особено 
уязвими групи: мъжете, които правят секс с мъже – 38% (76 лица) и инжекционно 
употребяващите наркотици – 16,5% (33 лица) от новорегистрираните случаи. Данните 
показват, че за трета година намалява процентът на лицата, които се инфектират в 
групата на инжекционно употребяващите наркотици (през 2012 г. те са 26 % от 
новорегистрираните) и се увеличава делът на лицата сред хомо/бисексуалната 
общност (през 2012 г. те са 35% от новорегистрираните). За 2013 година 
новооткритите случаи в рисковата група на проституиращите са 9 (4,5%). 

През 2013 г. близо 39% от новорегистрираните са млади хора на възраст под 29 
години. Три са новорегистрираните ХИВ-позитивни бременни жени. 12% от 
новорегистрираните са чуждестранни граждани с различна продължителност на 
пребиваване в страната. 
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Данни от изследвания сред употребяващи наркотици в София 

В Лабораторията на Националния център по наркомании зависимите лица биват 
изследвани за следните маркери: 

o Антитела срещу HIV ½ и антиген - за диагноза на HIV инфекция;  

o Антитела срещу HCV - за диагноза на вирусен хепатит С;  

o HBsAg – за диагностика на вирусен хепатит В;  

o TPHA и антитела – за диагностика на сифилис.  

През 2013 г. в лабораторията към НЦН са извършени 3157 серологични 
изследвания на 812 пациенти (виж Таблица 6-1). 

 
Таблица 6-1 

СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ИНЖЕКЦИОННО УПОТРЕБЯВАЩИ  
НАРКОТИЦИ В ПЕРИОДА 2011 – 2013 Г. 

Вид 
изследване 

Брой изследвания Положителен резултат 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Ат с/у HIV 1140 662 812 32 (2,81%) 24 (3,62 %) 28 (3,41 %) 

Ат с/у HCV 1138 622 812 772 (67,84%) 422 (67,84 %) 509 (62,68%) 

HbsAg 1132 559 756 51 (4,51%) 32 (5,56 %) 34 (4,50 %) 

Сифилис 1140 631 777 64 (5,61%) 62 (9,82 %) 46 (5,92 %) 

           Източник: Лаборатория към Национален център по наркомании 

 
 
По-детайлният анализ на резултатите показва следното: 

 Пациенти на ДПБЛНА, търсещи лечение и други пациенти, консултирани и 
тестувани в лабораторията на НЦН – 310, от тях: 

 позитивни за ХИВ – 10 лица (3,12%); 

 позитивни на антитела срещу хепатит С – 190 лица (61,3%); 

 положителни на HBsAg на хепатит Б – 8 лица (3,05%); 

 позитивни на ТРНА за сифилис – 14 лица (6,57%). 
 

 Клиенти на КАРИТАС – София, консултирани и тестувани в лабораторията на 
НЦН – 174 употребяващи инжекционно наркотици (УИН), от тях: 

 позитивни за ХИВ – 4 лица (2,23 %); 

 позитивни на антитела срещу хепатит С – 120 лица (68,97%); 

 положителни на HBsAg на хепатит Б – 12 лица (7,0%); 

 позитивни на ТРНА за сифилис – 10 лица (5,46%). 
 

 Фондация „Инициатива за здраве” предостави за тестуване в лабораторията 
към НЦН 343 кръвни проби на УИН, от тях: 

 позитивни за ХИВ – 13 лица (3,79%); 

 позитивни на антитела срещу хепатит С –189 лица (55,19%); 

 положителни на HBsAg на хепатит Б – 13 лица (4,16%); 

 позитивни на ТРНА за сифилис – 23 лица (7,17%). 
 

 други употребяващи наркотици, пожелали да узнаят статуса си. 
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Основни изводи на база анализ на данните за 2013 година: 
 

 Нивото на HIV инфекцията в България е ниско в общата популация, но в 
периода 2004 – 2010 година бележи трайна тенденция на повишаване при 
употребяващи инжекционно наркотици. През 2012 и 2013 година данните показват 
постоянен брой на новооткритите лица, носители на вируса на ХИВ в общата 
популация, както и намаление на процента на лицата, които се инфектират в групата 
на инжекционно употребяващите наркотици. Значително се увеличава делът на 
лицата сред хомо- и бисексуалната общност. 

 

 Броят на лицата, употребяващи наркотични вещества, които са изследвани чрез 
мобилни медицински кабинети на Компонент 4 от Програма „Превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването и лабораторията на НЦН е 
спаднал през 2013 година. Спад на изследваните е отбелязан и през 2012 година. 
Причините за това могат да бъдат: намалял брой на УИН в страната и София или 
намаляващ брой зависими лица, търсещи тестуване, консултиране и лечение. 

 

 В последните три години нивото на HIV инфекцията при употребяващите 
инжекционно наркотици бележи тенденция на задържане – около 7-9% от тестуваните 
за 10 големи града в България /по данни на МЗ/ и около 3% за София (по данни на 
НЦН). 

 

 Данните за 2012 година на Програма Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и 
данните от НЦН за 2013 година потвърждават тенденцията за откриване на най-много 
случаи на лица с положителен ХИВ статус под 25 години в групата на употребяващи 
инжекционно наркотици. 

 

 Нивото на Хепатит В инфекция продължава да задържа ниско ниво на 
инфектираност при лица, употребяващи инжекционно наркотици, което вероятно е 
последица от успешно провеждащата се от 1992 г. ваксинационна програма на всички 
новородени в страната. 

 

 Нивото на инфектирани с вируса на Хепатит С за всички интравенозни, 
изследвани в София е 62,68%, което може да се отбележи като спад в нивото  на 
инфектираност.  

 

 Нивото на инфекция със сифилис за гр. София след чувствителното повишение 
през 2012 г. се е върнало към обичайното за предишните години ниво около 5% в 
рисковата група на УИН. 

 

 Нивото на ко-инфектираност с 2 или повече инфекции се задържа на постоянна 
нива от 3-4 години, като например всички новооткрити носители на вируса на ХИВ в гр. 
София от рисковата група УИН са положителни и на тест за антитела срещу HCV. 15% 
от носителите на ХИВ вирус са положителни за HbsAg и сифилис. 
 

Разпространение на инфекциозни заболявания сред пациенти на субституиращи и 
рехабилитационни програми 

 
В страната функционират 10 програми за психо-социална рехабилитация в 

следните градове – София и област, Варна, Пловдив, Русе, Добрич. Общият брой на 
преминалите клиенти/пациенти през 2013 г. в програмите е 519 души. Общо 158 лица 
са с кръвно-преносими инфекции, като водеща остава инфектираността сред 
пациентите с Хепатит С – 131 лица, с ХИВ – 1 лице и 27 с неуточнена  кръвно-
преносима инфекция. 

Към края на 2013 г. в страната функционират 30 програми за лечение с агонисти и 
агонисти-антагонисти. Общият брой на лицата, преминали на лечение в програмите 
през 2013 г. е 3563, като от тях 2496 са с кръвно-преносими инфекции. Най-голям е 
делът на лицата, носители на вирусен хепатит С – 70,05% или 2137 души, основната 
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част от които са пациенти на ДПБЛНА, гр. София – 267. Наблюдава се сериозно 
увеличение спрямо 2012 г., когато пациентите, заразени с Хепатит С са съставлявали 
57% от всички заети места в програмите. 

В сравнение с предишната година, се наблюдава леко понижение при дела на 
пациентите на програмите, заразени с Хепатит В – от 8,13% през 2012 г. до 6,99% (249 
лица) през 2013 г. Най-голям е броят им в „ЦПЗ-Враца” ЕООД – 40 лица. 

Понижение има и при дела на пациентите, носители на вируса на ХИВ/СПИН. За 
2013 г. той е 2,75% (98 лица), докато през 2012 г. е бил 3,98%. По-голямата част от 
новоинфектираните са пациенти от програмата към „ЦПЗ-Пловдив” ЕООД, и по-точно - 
от Филиалната програма в кв. Столипиново – общо 62 души. Следват тези от 
програмата към ДПБЛНА, гр. София – 17 души. Останалите положителни тестове са 
сред пациенти от 8 програми. 

Сифилис е установен при 12 пациенти, разпределени в 5 програми. 26 пациенти с 
туберкулоза са преминали лечение на зависимости през 2013 г., разпределени в 10 
програми. 

През 2013 г. се наблюдава понижение спрямо 2012 г. при дела на изследваните 
пациенти за кръвно и полово преносими инфекции. (виж Таблица 6-2). 

Таблица 6-2 

ИЗСЛЕДВАНИ ПАЦИЕНТИ В СУБСТИТУИРАЩИ  
И ПОДДЪРЖАЩИ ПРОГРАМИ В ПЕРИОДА 2012 – 2013 Г. 

Вид изследване Брой изследвани 

2012 2013 

ХИВ 1756 (50,98%) 1592 (44,68%) 

Вирусен хепатит В 1590 (46,15%) 1470 (41,26%) 

Вирусен хепатит С 1696 (49,23%) 1551 (43,53%) 

Сифилис  1227 (36,62%) 1284 (36,03%) 

Туберкулоза  776 (22,52%) 518 (14,54%) 

Източник: Годишни отчети на субституиращи и поддържащи програми 

 
Успешните раждания в програмите за лечение с агонист-антагонисти през 2013 г. 

са общо 39. Техният брой е най-голям в „ДПБЛНА”, гр. София – 14, а останалите 25 са 
разпределени в 11 програми.55 
 
 
Други здравни взаимовръзки и последици, свързани с употреба на наркотици 

 

Нефатални спешни случаи и свръхдози 
 

През 2013 година в Клиниката по Токсикология на УМБАЛСМ „Пирогов” София, 
потърсили спешна медицинска помощ с остро отравяне след употреба на 
психоактивни вещества са 177 пациенти (127 мъже и 50 жени). Лекуваните 
амбулаторно са 77, хоспитализираните в стационара на клиниката пациенти са 100. От 
всички пациенти, преминали през този период в приемен токсикологичен кабинет на 
спешно приемно отделение 2,1% са свързани с употреба на психоактивни вещества. 
Продължава тенденцията от 2011 г. за намаляване на броя на потърсилите помощ във 
връзка с остро отравяне след употреба на психоактивни вещества. (виж Таблица 6-3). 

                                                 
55

 Източник: Годишни отчети на субституиращи и поддържащи програми 
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Таблица 6-3 

ДИНАМИКА НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПАЦИЕНТИ С НАРКОТИЧНА ЗАВИСИМОСТ В 
КЛИНИКАТА ПО ТОКСИКОЛОГИЯ НА МБАЛМС „ПИРОГОВ“  

В ПЕРИОДА 2009 – 2013 Г. 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Общ брой лекувани болни 194 152 241 194 177 

Лекувани в приемно отделение 141 86 137 99 77 

Хоспитализирани в стационарно 
отделение 

53 66 104 95 100 

Източник: МБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД – София, Клиника по Токсикология 

 
Най-голям е делът на пациентите на „Пирогов“, потърсили спешна медицинска 

помощ във връзка с употреба на марихуана (36,6%). През 2013 г. продължава да 
намалява дела на потърсилите помощ при остро отравяне с хероин – през 2013 г. те 
представляват 18,08% от всички пациенти, свързани с употреба на наркотици, през 
2012 – 24,23%, а през 2011 г. те са били 27,6%. 

Таблица 6-4 

БРОЙ НА НЕ-ФАТАЛНИ СПЕШНИ СЛУЧАИ ПО ВИД ВЕЩЕСТВО 
В ПЕРИОДА 2010 – 2013 Г. 

Вид 
вещество 

Брой пациенти 
за 2010 г. 

Брой пациенти 
за 2011 г. 

Брой пациенти 
2012 г. 

Брой пациенти 
за 2013 г. 

Хероин 69 66 47 32 

Кокаин 11 30 25 15 

Амфетамини 23 52 36 37 

Марихуана 39 75 59 64 

Екстази - - - 3 

Метадон 9 16 23 26 

Източник: МБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД – София, Клиника по Токсикология 

 
Отбелязва се значителен спад спрямо предишната година в дела на постъпилите 

пациенти с наркотична зависимост на възраст над 35 години – 9,04% през 2013 г. 
спрямо 16,49% през 2012 г. През 2013 г. отново най-голям дял пациенти са на възраст 
26-35 години. (40,1%). 

Таблица 6-5 

ВЪЗРАСТОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ НА МБАЛСМ „ПИРОГОВ“ В 
ПЕРИОДА 2008 – 2013 Г. В АБСОЛЮТНИ СТОЙНОСТИ 

Възраст 2009 2010 2011 2012 2013 

До 15 г. 11 6 24 25 22 

16-18 г. 23 12 32 37 31 

19-25 г. 71 58 76 43 37 

26-35 г. 70 63 89 57 71 

Над 35 г. 19 13 20 32 16 

Общо 194 152 241 194 177 

Източник: МБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД – София, Клиника по Токсикология 
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По данни на Център за спешна медицинска помощ – София през 2013 г. в 
спешните кабинети са регистрирани 681 нефатални свръхдози и спешни случаи, 
свързани с употреба на наркотици. 

Обслужените лица от Центровете за спешна медицинска помощ и спешните 
отделения в страната по повод наркотична зависимост са общо 1929, като в 
Благоевград те са 26, в Бургас – 109, във Варна – 205, във Велико Търново – 51, във 
Видин – 35, във Враца – 21, в Габрово – 6, в Добрич – 65, в Кюстендил – 43, в Ловеч – 
2, Монтана – 3, Пазарджик – 43, Перник – 19, Плевен – 46, Пловдив – 243, Русе – 71, 
Силистра – 36, Сливен – 18, Смолян – 2, София56 – 718, Стара Загора – 46, Шумен – 
100, Ямбол – 18. През спешните центрове в градовете Хасково, Търговище и 
Кърджали са преминали по един пациент за цялата 2013 г. 

По данни от Център за спешна медицинска помощ – гр. София, през 2013 г. са 
регистрирани 681 спешни случаи, свързани с употреба на наркотици. Най-голям е 
делът на нефаталните спешни състояния от употреба на наркотици – 38%, както и на 
потърсилите помощ с абстинентни синдроми – 36,9%. 

Таблица 6-6 

БРОЙ НА НЕФАТАЛНИ СВРЪХДОЗИ И СПЕШНИ СЛУЧАИ,  
СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ ПРЕЗ 2013 Г. 

Реакция от употреба на наркотици Вид наркотици Брой 

Нефатални спешни състояния от 
употреба на наркотици 

Хероин, кокаин, морфин, метадон 
259 

Нефатални спешни – други от употреба 
на наркотици 

Амфетамини, марихуана 
7 

Абстинентни синдроми от употреба на 
наркотици 

Хероин, кокаин, морфин, 
амфетамини, екстази, марихуана 

251 

Суицидни опити от употреба на 
наркотици 

Хероин, амфетамини 
2 

Свръхдози от употреба на наркотици Хероин, кокаин, морфин, екстази, 
амфетамини, марихуана 

162 

Източник: Център за спешна медицинска помощ – София 

 
 

Психиатрична и соматична коморбидност 

Според данните, предоставени от 30 програми за субституиращо и поддържащо 
лечение с метадон и субститол, общият брой на преминалите пациенти през 2013 г. е 
3563 (118 пациента повече спрямо 2012 г.). Броят на пациентите с двойна диагноза е 
895, което представлява увеличение със 131 души спрямо тези през 2012 г. Най-
честите съпътстващи разстройства са личностови разстройства, тревожни 
разстройства и шизофрения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56

  Данните за гр. София не включват лицата, потърсили спешна медицинска помощ в МБАЛСМ 
„Н.И.Пирогов“ 
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Фигура 6-2 

БРОЙ ПАЦИЕНТИ С ДВОЙНА ДИАГНОЗА В 
СУБСТИТУИРАЩИ ПРОГРАМИ ЗА ПЕРИОДА 2009 – 2013 Г. 

 

Източник: Годишни отчети на програмите за субституиращо и поддържащо лечение 

 

Според данни от Годишните отчети на програмите за психосоциална 
рехабилитация, през 2013 г. се наблюдава увеличение спрямо предходните години при 
дела на пациентите с коморбидни състояния (психиатрични разстройства; БАР – 1; 
шизофрения – 1; други - неуточнени) – през 2013 г. те са съставлявали 19,27% (100) от 
всички 519 преминали пациенти, през 2012 г. – 11,33% (57), а през 2011 г. – 5,57% (48). 

 
Фигура 6-3 

БРОЙ ПАЦИЕНТИ С ДВОЙНА ДИАГНОЗА В  
РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ПРОГРАМИ ЗА ПЕРИОДА 2009 – 2013 г. 

 
Източник: Годишни отчети на рехабилитационните програми 

 

По данни на Националната мониторингова система за търсене на лечение във 
връзка с употреба на наркотици през 2013 г. пациентите със съпътстващи 
психиатрични заболявания са 61 лица (4,5% от всички 1354 пациенти, включени в 
мониторинга). Най-често срещаните заболявания са личностови разстройства и 
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смесени разстройства на личността. Данните за 2013 г. показват че 152 пациенти са 
със съпътстващи соматични заболявания, или 11,2% от всички пациенти, включени в 
мониторинга(виж Таблица 6-7). Най-често срещани са хроничен вирусен хепатит, 
епилепсия и инфекции на горните дихателни пътища. 
 

Таблица 6-7 

ПАЦИЕНТИ СЪС СЪПЪТСТВАЩИ  
ПСИХИАТРИЧНИ И СОМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ  

В ПЕРИОДА 2011 – 2013 Г. 

 2011 2012 2013 

Брой пациенти, включени в мониторинга 1839 1408 1354 

Брой пациенти с психиатрично заболяване 222 93  61 

Брой пациенти със соматично заболяване 89  144  152 

Източник: Мониторингова система за търсене на лечение на зависимости в България 

 
При някои от лекуваните пациенти  в стационара на Клиника по токсикология на 

УМБАЛСМ „Пирогов” София с хероинова зависимост (отравяне) се наблюдават 
повишена суицидна нагласа и депресивност. При амфетаминова зависимост 
(отравяне) преобладават агресивно поведение, личностово разстройство, тревожност 
и в редки случаи отключване на шизоафективни прояви. 6 от пациентите на  
УМБАЛСМ „Пирогов” София са с установена психиатрична и соматична коморбидност. 

По данни от Национален център по обществено здраве и анализи през 2013 г. в 
стационарите на всички лечебни заведения в страната са хоспитализирани общо 488 
лица във връзка с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на 
опиоиди, както и 824 хоспитализирани във връзка с употреба на други психоактивни 
вещества. 

В спешните кабинети в гр. София са регистрирани общо 2 суицидни опита след 
употреба на хероин и амфетамини. 
 

 

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

Смъртни случаи, свързани с употреба на наркотици 
 

Статистика на умиранията по причини за смъртта 

Статистическата дейност в областта на здравеопазването се регламентира от 
разпоредбите на Закона за статистиката, Закона за здравето, Националната 
статистическа програма и Наредба № 1 от 27.02.2013 г. за предоставяне на медико-
статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните 
заведения на Министъра на здравеопазването. 

Законовата регламентация на Общността по отношение на статистиката на 
здравеопазването се съдържа в Регламент 1338/2008 на Европейския парламент и на 
Съвета относно статистиката на Общността за общественото здраве и здравето и 
безопасността на работното място, приет на 16 декември 2008 г. и публикуван в 
Официалния вестник на ЕС на 31.12.2008 г. 

Задълженията на страните-членки в областта на статистика на умиранията по 
причини са регламентирани от Регламент (ЕС) № 328/2011 на Комисията от 5 април 
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2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 по отношение на статистическите 
данни за причините за смъртни случаи.  

С Наредба за изменение и допълнение на Наредба 42 от 2004 г. за въвеждане на 
Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани 
със здравето – Х ревизия на Министъра на здравеопазването, от 01.01.2013 г. се 
утвърждава кодирането на болестите и проблемите, свързани със здравето в 
съответната документация при използване на пълния списък на четиризначните 
рубрики по МКБ-Х ревизия. От началото на 2013 г. НСИ, съвместно с дирекциите 
„Медицински дейности” в РЗИ стартира събирането и обработването на информацията 
за умиранията по причини при използването на  четиризначните рубрики по МКБ-Х 
ревизия.  

 

Съставяне на Съобщение за смърт 

Съгласно Закона за гражданската регистрация, актовете по гражданско състояние 
са официални писмени документи. От тях отношение към умиранията по причини имат 
съобщението за смърт, актът за смърт и актът за раждане. 

Медицинското лице констатирало смъртта съставя съобщението, като попълва 
частта му “медицинско свидетелство за смърт”. В медицинското свидетелство лекарят, 
вписва непосредствената причина за смъртта, предхождащите и придружаващите 
състояния или болести и основната (началната) причина за смъртта. От прецизното и 
точно вписване на причините за смъртта в много голяма степен зависи качеството и 
достоверността на информацията за смъртността по причини. 
 

Кодиране на причината за смъртта 

Кодирането на причините за смъртта се извършва в съответствие с 
Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани 
със здравето, 10-та ревизия.  

Когато в свидетелството за смърт е посочена само една причина за смърт, то 
кодирането е относително лесно и безпроблемно. В повечето случаи обаче за смъртта 
допринасят две или повече болестни състояния. В съответствие с изискванията на 
Световната здравна организация и указанията за съставяне на статистически таблици 
за умиранията по причини се кодира така наречената първоначална причина за 
смъртта. Тя се дефинира като “болестта или травмата, която слага началото на 
веригата от болестни събития, довели пряко до смъртта, или обстоятелствата на 
злополуката или насилието, които са предизвикали смъртоносната травма”. Приема 
се, че лекарят, попълващ медицинското свидетелство за смърт, е поставен в по-
благоприятно положение от всеки друг, за да реши кое заболяване или болестно 
състояние е предизвикало непосредствено смъртта и да посочи кои предшестващи 
състояния, ако е имало такива, са довели до това заболяване или до това състояние.  

Министерство на здравеопазването издава указания за кодиране на причините за 
смърт в съответствие с МКБ-10. Кодирането на причините за смърт се извършва от 
лекари, работещи в Регионалните здравни инспекции и съответно обучени за 
прилагане изискванията на МКБ-10. За кодиране на причините за смъртта лекарят 
ползва медицинското свидетелство за смъртта. 

При кодирането на причината за смъртта от 2013 г. в България се прилага 
четиризначния код на причините. Това от своя страна вече дава възможност България 
да прилага стриктно дефиницията на EMCDDA по отношение на индикатора „Смъртни 
случаи, свързани с употребата на наркотици”. 
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Дефиниция  

В съответствие с изискванията на EMCDDA (The DRD-Standard, version 3.2) прилага 
се дефиницията Селекция В, при използване на комбинация с Т-кодовете по МКБ – X.  

В България се прилага МКБ-10, първоначална версия, без последващите 
актуализации. Съгласно препоръките на EMCDDA от дефиницията са изключени 
кодовете Х44, Х64 и Y14. 

 

Умирания по причини през 2013 година 

Общият брой на умрелите от причини, свързани с употребата на наркотични 
вещества през 2013 г. е 21 или 0,29 на 100 000 души от населението.  

Значителна е разликата в умиранията по пол. През 2013 г. починалите мъже 
вследствие на употреба на наркотици са 18 или 85,7% от всички умирания от тези 
причини (виж Фигура 6-4). Коефициентите на смъртност по пол са съответно 0,51 на 
100 000 мъже и 0,08 на 100 000 жени.  

Фигура 6-4 

УМРЕЛИ ПО ПРИЧИНИ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ  
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2002 – 2013 Г. ПО ПОЛ 

 
Източник: Национален статистически институт 

 
Най-голям е броят на умиранията, свързани с употребата на наркотици във 

възрастовата група 30-34 години – 8 души. Преобладаващата част (90%) от всички 
починали са на възраст 20-39 години. 

Средната възраст на умрелите от причини, свързани с употребата на наркотици 
през 2013 г. е 32,4 г. и намалява спрямо 2012 година. По-висока е тя за мъжете – 33,1 
г., а за  жените е 28,3 години. Анализирайки данните обаче трябва да се има предвид 
малкия брой случаи, особено по отношение на починалите жени. 

Медианната възраст 57 на починалите през 2013 г. е 30 години т.е. половината от 
починалите лица от причини, свързани с употребата на наркотици, са на възраст до 30 
години. Медианната възраст за мъжете също е 30 години.  

През 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 настъпват промени. Запазва се тенденцията с 
най-голям дял да са умиранията от Случайно отравяне и въздействие на наркотици и 

                                                 
57

  Медиана (медианната стойност) е онова значение на признака, което се намира в средата на 
ранжирания ред от значения. 
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психодислептици [халюциногени], некласифицирани другаде (Х42) 58, но през 2013 г. на 
тези причини се дължат  81% от умиранията вследствие на употребата на наркотици 
(виж Фигура 6-5). Отравяне и въздействие на наркотици и психодислептици 
[халюциногени], некласифицирани другаде, с неопределени намерения (Y12) и 
причини, класифицирани в клас V на МКБ-10 „Психични и поведенчески разстройства“ 
са причина за смърт в по 9,5% от случаите на умирания. 

През 2013 г. няма нито един случай на умирания от  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 Случайно отравяне и въздействие  на антиконвулсивни, седативни, 
сънотворни, антипаркинсонови  и психотропни средства,  некласифицирани другаде 
(Х41). Причината за това е променената национална дефиниция и въвеждането на 
международно съпоставимата дефиниция на EMCDDA, селекция В. 

 
Фигура 6-5 

СТРУКТУРА НА УМИРАНИЯТА ПО ПРИЧИНИ,  
СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ ПРЕЗ 2013 Г. 

 

Източник: Национален статистически институт 

 
 
В зависимост от мястото на смъртта умиранията по причини, свързани с 

употребата на наркотици през 2013 г. се разпределят както следва: 

 у дома – 52,4% 

 в здравно заведение – 23,8% 

 другаде – 23,8%. 

Център по съдебна медицина и деонтология (ЦСМД) към „Александровска 
болница“ – София, описва смъртни случаи като ги класифицирани по пол, възраст, вид 
и количество на откритите вещества; органи, където са били открити; дата на смъртта, 
причина и място на смъртта 59. 

На основата на данни от аутопсии през 2013 г. са установени 42 смъртни случая, 
следствие от отравяне с наркотични вещества за региона на София-град и София-
област. От тях 18 случая са пряко свързани с употреба на наркотици. При по-
голямата част от смъртните случаи е установено комбинирано отравяне - хероин с 
метадон или хероин с алкохол (виж Таблица 6-8). По-голямата част от починалите са 
мъже – 35 лица. Средната възраст на починалите е 31 години, като най-младият е на 
възраст 21 години, а най-възрастният на 62 години 60. 
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  В комбинация с Т-кодовете в съответствие с дефиницията, селекция В 
59

  Резултатите се отнасят само за гр. София и област София. 
60

  Източник: ЦСМД-София, към УМБАЛ „Александровска“ 
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Таблица 6-8 

СМЪРТНИ СЛУЧАИ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ (2013 Г.) 

Смъртни случаи, директно свързани с употреба на наркотици: 

Причина Брой 

Остро отравяне с хероин 5 

Остро отравяне с наркотични вещества (комбинирано) 9 

Остро комбинирано отравяне с наркотични вещества и алкохол 4 

Смъртни случаи, индиректно свързани с употреба на наркотични вещества 

Причина Брой 

Инциденти (самоубийства, нещастни случаи) след употреба на наркотици 3 

Болестна причина за смърт, в резултат от употреба на наркотици 9 

Механична асфиксия, следствие на аспирация (вдишване) на повърнати 
материи след прием на наркотици 

  11 

Самоубийство чрез прием на други лекарствени средства 1 

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

 

По данни от Центъра за спешна медицинска помощ – София през 2013 г. в 
спешните центрове са регистрирани 11 смъртни случая след употреба на наркотици. 

През последните три години се отбелязва значително увеличение на броя на 
смъртните случаи на пациенти в програмите за лечение с агонист-антагонисти - през 
2013 г. техният брой е 31 (с 33% повече в сравнение с данните от 2012 г.), през 2012 г. 
смъртните случаи са били 21, а през 2011 г. – 17. Според посочените причини най-
голям е броят на починалите поради здравословни усложнения (22). В отчетите са 
отразени трима пациенти починали от свръхдоза.  

По данни от Главна Дирекция „Национална полиция“, през 2013 г. са регистрирани 
33 смъртни случая, причинени от предозиране. Всички починали са мъже, като по-
голямата част от тях са на възраст 18-30 години (63,7%). 

През 2013 г. в психиатричните болници, центровете за психично здраве, клиники, 
отделения, кабинети към МЦ и индивидуални практики са регистрирани общо осем 
смъртни случая на пациенти с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на 
употребата на психоактивни вещества 61. 
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  Източник: Национален център по обществено здраве и анализи 
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7. Отговори на здравни взаимовръзки и последици 

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

 Превенция на спешни случаи, свързани с наркотици и намаляване на 
смъртността, свързана с употреба на наркотици; 

 Превенция и лечение на инфекциозни заболявания, свързани с употребата на 
наркотици; 

 Отговори на други здравни последици сред употребяващите наркотици. 

 
Подробно са представени дейностите и услугите, предоставяни от програмите за 

намаляване на вредите в посока ограничаване риска от свръхдоза и оказване на първа 
помощ при спешни състояния, превенция на инфекциозни заболявания, свързани с 
употреба на наркотици, консултиране и тестуване. Обърнато е внимание на достъпа и 
покритието на услугите в страната, както и на характеристиките на клиентите на 
програмите за намаляване на вредите. 

Дейността на програмите 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. 

Според Годишните отчети на организациите през 2013 г. са осъществявани 
следните подходи за работа в общността62: 

 Независим аутрич 

Независимият аутрич обхваща по-голямата част от работата на програмите. 
Екипите работят на терен в градовете: Благоевград, Сандански, Пазарджик, Пещера, 
Септември, София, Варна, Добрич, Провадия, Девня, Бяла, Белослав, Балчик, 
Каварна, Силистра, Пловдив, Перник, Плевен, Ловеч, Тетевен, Левски, Червен бряг, 
Свищов, Русе, Кюстендил, Бургас, Ямбол, Нова Загора и Поморие. 

Основните услуги, предоставяни при независимия аутрич са:  

 обмен и раздаване на стерилни принадлежности за инжектиране (игли, 
спринцовки, дезинфекционни кърпички, капачки, филтри, турникети, 
дестилирана вода); 

 раздаване на здравно-образователни материали, презервативи, лубриканти; 

 извършване на консултации по здравни и социални проблеми, както и 
насочване към специализирани услуги (най-често по проблеми, свързани с 
лечение на ХИВ / СПИН и сексуално предавани инфекции); 

 изследване за кръвопреносими инфекции. 

Само една организация („Каритас – София“) оказва първична медицинска помощ, 
свързана с третиране на местата за инжектиране, обработка на абцеси и предоставяне 
на лекарства и превързочни материали. 
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 Източник: Национален център по наркомании 
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 Домашен аутрич 

Такъв 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. 
Домашен аутрич се реализира от шест организации в над 10 градове и села.  

 Аутрич в институции 

Този вид дейност се осъществява от пет от организациите в градовете: 
Благоевград, Бургас, Пазарджик, София, Бобов дол и с. Самораново (Кюстендилска 
област). Тук основните дейности са свързани с клиенти, намиращи се в места за 
лишаване от свобода и е насочена към предоставяне на здравно-образователни 
материали, обучения за превенция на свръхдоза и оказване на спешна помощ при 
предозиране, консултиране, тестване за кръвно-преносими инфекции, изследване за 
туберкулоза. 

 Референтен аутрич 

Девет от организациите отбелязват, че извършват този вид дейност, в която са 
ангажирани предимно ключови сътрудници и дългогодишни клиенти с изявени 
лидерски качества. При този вид дейност основно се раздават стерилни комплекти за 
инжектиране, здравно-образователни материали, осъществяват се консултации и 
насочване към служби и услуги. Като цяло това представлява от 5% до 7% от 
дейността на програмите. 

Референтен аутрич се осъществява на територията на Благоевград, Бургас, 
Пазарджик, Пещера, с. Звъничево, Ветрен дол, Септември, Брацигово, София, 
Пловдив, Перник, Долна Митрополия, Русе, Кюстендил. 

 
 
Превенция на спешни случаи, свързани с наркотици и намаляване на 
смъртността, свързана с употреба на наркотици 
 

При пациенти на МБАЛСМ „Пирогов“ 63, постъпили с остро отравяне с психоактивни 
вещества се прилага детоксичнодепурационно, антидотно и симптоматично лечение. 
На пациентите, мотивирани за лечение на зависимостта се прилага следната 
терапевтична схема с продължителност средно 10 дни, след отзвучаване 
(преодоляване на острата интоксикация). Терапевтично поведение: 

1. Детоксично-депурационно. 

2. Противоабстинентно лечение: 

 Внезапно отнемане на психоактивното вещество;  

 Прилагане на транквилизатори; 

 Прилагане на невролептици със седативен и противоабстинентен ефект; 

 Прилагане на тимостабилизатори; 

 Прилагане на антидепресанти. 

3. Хепатопротективно. 

4. Церебропротективно. 

5. Витаминолечение. 

6. Симптоматично лечение: небензодиазепинови сънотворни,  неопиеви 
аналгетици за пациенти със зависимост към ПАВ. 

7. Рехабилитационно лечение. 
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 Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Николай Иванович 
Пирогов“ ЕАД 
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При пациентите, постъпили със свръхдоза хероин, независимо от тежестта на 
клиничното състояние (вкл. без дишане) не е регистрирана смъртност. Това се дължи 
на реанимационното и адекватно антидотно лечение – болус дози налоксон. Част от 
пациентите напускат болницата самоволно след ресусцитиране на жизненоважните 
функции - категоричен отказ от лечение. 

През 2013 г. се съобщава за три клинични случая на тежко отравяне с метадон (в 
комбинация с алкохол или други церебродепресивни медикаменти). В дните преди 
интоксикацията пациентите не са споделяли суицидни мисли. Поради дългия плазмен 
полу-живот на метадона се оформя токсично плато с продължителност около 24 часа, 
с основни клинични прояви: количествени промени на съзнанието (сопор, кома) и 
депресия на дишането. Всички пациенти се хоспитализират в коматозно състояние с 
дихателна честота 2-4/мин. В резултат на тази особеност на метаболизма на метадона 
се стига до сериозни полиорганни увреди, а от страна на ЦНС двама от пациентите се 
изписват с персистиращо вегетативно състояние (ПВС) – много тежки когнитивни 
нарушения. Такава патология и ход на интоксикация в клиниката не е наблюдавана 
при отравяне с хероин 64.  

През 2013 г. неправителствените организации, работещи в областта на намаляване 
на вредите реализираха проекти, финансирани от Национален център по наркомании 
(НЦН) 65. Дейностите по проектите са насочени към ограничаване риска от свръхдоза и 
оказване на първа помощ при спешни състояния чрез предоставяне на информация и 
обучение на доброволци, употребяващи наркотици и техните близки. Проведени са 94 
обучения на 917 инжекционно употребяващи наркотици, техни роднини и 
партньори в 16 населени места в страната. 
 

Покритие и достъп до услугите 
 

На територията на страната функционират 11 програми за намаляване на вредите 
от употребата на наркотични вещества, които са разкрити към неправителствени 
организации, като десет от тях се финансират от Програма „Превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН“ на Министерство на здравеопазването и Глобален фонд за борба с СПИН, 
туберкулоза и малария. 

В страната функционират 10 нископрагови центъра 66 за инжекционно 
употребяващи наркотици, в които се предлагат здравни, социални и психологически 
услуги, както и раздаване на стерилни комплекти за инжектиране и информационни 
материали. Мобилни  медицински кабинети се поддържат от 5 неправителствени 
организации. 

През 2013 г. програмите за намаляване на вредите са предоставяли услуги в 33 
населени места, в 28 града на страната, 82 аутрич места.  

През 2013 година са осъществени 72 028 директни контакта (69 805 от контактите 
са реализирани от десетте програми, финансирани от Програма „Превенция и контрол 
на ХИВ/СПИН“ на Министерство на здравеопазването, 2223 – от Сдружение „Каритас“ 
– София), като най-голям брой контакти са осъществили организациите, работещи на 
територията на общините Варна (17 650), Бургас (10 211), Пловдив (10 161) и София 
(8267). 
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 Източник: МБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД – София, Клиника по Токсикология 
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 Източник: Национален център по наркомании 
66

 Девет от Нископраговите центрове функционират в рамките на Компонент 4 на Програма „Превенция и 
контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария 
сред инжекционно употребяващи наркотици 
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Достигнати са 7779 67 клиенти (виж Фигура 7-1), от които над 200 души в риск са 
получили услугата „водене на случай“. Продължава тенденцията за спад при 
достигнатите нови клиенти – 1430 68 през 2013 г. спрямо 1713 през 2012 г. Според част 
от програмите за намаляване на вредите, услугите им не са привлекателни за клиенти, 
употребяващи стимуланти, като в същото време се отчита нарастване на броя на 
новооткритите клиенти с водеща употреба на стимуланти. Нараства и броят на новите 
клиенти от ромски произход, които обичайно са трудно достъпни. Общият здравен и 
социален статус на клиентите продължава да е нисък (бездомни, безработни, без 
лични документи, с множество инфекции и съпътстващи заболявания). 
Криминалността остава висока, увеличава се проституцията и сред двата пола. 

Всички програми посочват още проблеми, наложили се през 2012 година и 
продължаващи през 2013 година в групата на инжекционно употребяващите: 

 застаряване на групата; 
 събиране на малки групи употребяващи от български етнос в частни жилища с 

цел упражняване на инжекционни практики; 
 комбинирана инжекционна употреба на няколко вещества, както и полиупотреба 

на амфетамини, метамфетамини, метдон и перорална употреба на ривотрил и 
алкохол; 

 употреба на инхаланти сред групата от ромски етнос. 

Предвид гореизброеното трябва да се обърне внимание на развиване на програми 
за намаляване на вредите за клиенти, употребяващи стимуланти и клиенти, които 
пушат и инхалират наркотични вещества. Необходимо е активно да се работи в посока 
на създаване на центрове за интегрирани здравно-социални услуги за лица, 
употребяващи наркотични вещества, за подпомагане на семейства и лица с физически 
увреждания и медико-социални проблеми, възникнали в следствие употребата на 
наркотични вещества. 
 

Фигура 7-1  
 

ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ, ДОСТИГНАТИ В ПРОГРАМИТЕ  
ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ В ПЕРИОДА 2008 – 2013 Г. 

 
Източник: Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“, финансирана от Глобалния фонд за 
борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, 2013 г, Министерство на здравеопазването; 
Национален център по наркомании 
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 Данните включват: 7326 индивидуални клиенти на десетте програми, финансирани от Програма 
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“; 453 клиенти на Сдружение „Каритас“ – София. 
68

 Данните включват: 377 нови клиенти на Сдружение „Каритас“ – София; 1053 нови клиенти на десетте 
програми, финансирани от Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ 
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По-голямата част от клиентите са достигнати на терен, 689 от тях са преминали 
през Нископлагови центрове, 2630 са преминали през Мобилни медицински кабинети. 
Около 315 клиента са достигнати в институции, най-често това са Места за лишаване 
от свобода. 

Фигура 7-2 
 

РЕАЛИЗИРАНИ КОНТАКТИ  
С КЛИЕНТИ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ (2012 – 2013 Г.) 

 
Източник: Национален център по наркомании 

 
Продължава тенденцията, наблюдавана от 2011 г. за намаляване на броя на 

раздадените комплекти за безопасно инжектиране – през 2013 г. са раздадени 431 568 
комплекта, което представлява спад с 24 461 спрямо 2012 г. (виж Фигура 7-3). 
 

Фигура 7-3 
 

РАЗДАДЕНИ СТЕРИЛНИ КОМПЛЕКТИ (СПРИНЦОВКА С 2 ИГЛИ) 
В ПЕРИОДА 2004 – 2013 Г. 

 

Източник: Национален център по наркомании 

 

Запазва се нивото от 2012 г. на някои от предоставените материали – през 2013 г. 
са раздадени 142 775 презерватива, 3200 лекарствени средства, 18 458 
информационни материали и 3528 други материали 69. 

Събрани и унищожени са 7500 броя и 295 кг игли и спринцовки. Услугата „водене 
на случай“ е предоставена на 221 лица и във връзка с това са направени 1842 срещи. 
Извършени са 850 медицински манипулации. 

                                                 
69

 Източник: Национален център по наркомании 
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Обикновено услугите на Програмите за намаляване на вредите достигат до 35-40% 
от инжекционно употребяващите наркотици, което представлява средна покриваемост 
на услугите. Съгласно Техническото ръководство на СЗО, UNODC, UNAIDS за 
държавите по отношение на универсалния достъп до превенция на ХИВ, лечение и 
грижи за инжекционно употребяващи наркотици, средното ниво на достигане до ИУН е 
определено от 20% до 60% покриване на представителите на целевата група. 

Покритието на услугите за предоставяне на стерилни комплекти за инжектиране е 
20,5 % от групата, а на презервативи – 6,8% от целевата група. При 25,6% от 
контактите клиентите са получили здравно – образоватилни материали. 

 

Характеристики на ползващите услугите 
 

Седем от организациите посочват, че са използвали инструмента „Cristo Inventory“ 
за оценка на риска и степента на злоупотреба с наркотици на клиента. Инструментът 
се използва предимно при предоставяне на услугата „водене на случай“, тъй като 
показва нивото на социално функциониране на клиента и съответно необходимостта 
от насочване към определени социални и здравни служби. 

По-голямата част от клиентите са мъже – 5115, а 4379 от всички достигнати лица са 
на възраст над 25 години. Около 2672 от клиентите са достигнати от ключови 
сътрудници (виж Фигура 7-4). 

Повечето организации посочват, че голяма част от клиентите им са с нисък 
социален статус и чести криминални прояви. Идентифицирана е повишена мобилност 
сред употребяващите, свързана с набавяне на необходимите наркотични вещества, 
както и проституиране, отново с цел набавяне на наркотични вещества. Има данни за 
полиупотреба на хероин, метадон, амфетамини и медикаменти (субитекс, оксикодон, 
кетавинол, трамадол, кетамин, ривотрил, MST и др.). Увеличава се инжекционната 
употреба на метадон, както и тази на амфетамини. Програмите за намаляване на 
вредите посочват, че услугите им не са привлекателни за клиенти, употребяващи 
стимуланти. 

Част от програмите (в Пловдив и Плевен) съобщават, че за клиентите от български 
етнос е все по-характерна употребата на синтетични стимуланти, най-вече 
амфетамин, който измества хероина. За клиентите от ромска общност (чиито брой 
нараства) е характерна употребата на хероин. Наблюдава се увеличение на ХИВ–
позитивните клиенти, както и смъртността сред тях. Клиентите стават все по-трудно 
достъпни - местата, на които се събират инжекционно употребяващите от български 
етнос се изместват към т.нар. гета, което налага промяна в подхода и начините за 
достигане до целевата група (София). Забелязва се и агресивно поведение сред 
употребяващите от ромски произход. 

Фигура 7-4 

ПРОФИЛ НА КЛИЕНТИТЕ В ПРОГРАМИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ 

 

Източник: Национален център по наркомании 
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Превенция и лечение на инфекциозни заболявания, свързани с 
употребата на наркотици 
 

Превенция на инфекциозни заболявания, свързани с употреба на наркотици 
 

Основните цели на програмите за намаляване на вредите са ограничаване на 
нежеланите здравни и социални ефекти, пряко или косвено свързани с употребата на 
наркотици, осигуряване на подкрепа и помощ на употребяващите. Превенцията на 
инфекциозни заболявания, свързани употреба на наркотици се състои основно в 
предоставяне на информация и консултации за безопасно инжектиране, безопасно 
сексуално поведение и други здравни и социални теми, както и предоставяне на 
стерилни комплекти за инжектиране, презервативи, лубриканти и др. 

Таблица 7-1 
 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ  
НА ВРЕДИТЕ ПРЕЗ 2013 Г. 

ВИД УСЛУГА 
БРОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПРЕДОСТАВЯЩИ 
УСЛУГАТА 

Раздаване на чисти игли, спринцовки и принадлежности за 
инжектиране 

10 

Раздаване на презервативи 10 

Раздаване на лубриканти 8 

Раздаване на здравно-образователни материали 11 

Консултации за семейно планиране и бременност 70 4 

Консултации и информация за намаляване на рисковото 
поведение 71 

11 

Консултации и информация за законодателството и 
предоставяне на услуги в областта на лечение на 
зависимости 

8 

Водене на случай 9 

Доброволно консултиране и изследване за кръвно и 
сексуално преносими инфекции 

11 

Консултации и обучения за намаляване на риска от 
предозиране, обучения за оказване на първа помощ при 
спешни състояния 

11 

Насочване за лечение на кръвно преносими, сексуално 
преносими инфекции и зависимост 

11 

Предоставяне на лекарства от първа необходимост 72 1 

Разработване и разпространение на информационни материали 11 

Източник: Национален център по наркомании 

 
Обменът на игли и спринцовки е основна отправна точка за всички други подходи 

за намаляване на вредите, тъй като лесният достъп до стерилни комплекти за 
инжектиране е важен както за целите на превенцията на инфекциозни заболявания, 

                                                 
70

 Услугите се предоставят от Фондация „И.Г.А“ - Пазарджик, Сдружение „Каритас“ – София, Пловдив, БЧК 
– Русе 
71

 Консултациите са по отношение на безопасно инжектиране и безопасно сексуално поведение 
72

 Услугата се предоставя от Сдружение „Каритас“ – София 
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така и за осигуряване на по-лесен достъп до скритата популация на употребяващите 
наркотици. Програмите за намаляване на вредите предоставят консултиране и 
безплатни стерилни материали. Освен чрез програмите инжектиращите могат да се 
сдобият със стерилни пособия за инжектиране от всички аптеки в страната, както и от 
санитарни магазини. 

През 2004 г. стартира изпълнението на дейности по Програма „Превенция и 
контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, 
туберкулоза и малария сред инжекционно употребяващи наркотици (2004 – 2013 г.), 
чрез изграждане на мрежа от 10 неправителствени организации. Основната цел на 
Компонент 4: Превенция на ХИВ сред инжекционно употребяващи наркотици 
(ИУН) е да се задържи ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН сред 
инжекционно употребяващите наркотици в България. Основните стратегически насоки 
са: 

 Ограничаване на рисковото инжекционно поведение сред ИУН; 

 Ограничаване на рисковото сексуално поведение сред ИУН; 

 Намаляване на разпространението на полово предавани инфекции сред ИУН; 

 Намаляване на разпространението на Хепатити В и С сред ИУН; 

 Ранно откриване и насочване за лечение на случаите с ХИВ сред ИУН; 

 Развитие на ефективни програми за превенция на ХИВ на общинско ниво; 

 Развитие на професионалния капацитет на общинско ниво за планиране и 
провеждане на устойчиви програми за превенция на ХИВ. 

Изпълнението на конкретни задачи по Компонент 4 е организирано основно около 
разширяване на работата на терен, обучение на лица, предоставящи услуги, 
предоставяне на услуги чрез мрежа от мобилни медицински кабинети и нископрагови 
центрове. 

Неправителствените организации, работещи в областта на превенция на 
ХИВ/СПИН сред инжекционно употребяващите наркотици (ИУН) в 10-те избрани града 
извършват рутинна дейност по работа на терен, обмен и раздаване на игли и 
спринцовки, презервативи, информационни и превантивни материали, тестуване за 
ХИВ, Хепатит В и С, Сифилис, както и насочване за други изследвания и лечение (виж 
Таблица 7-1). В своята дейност членовете на екипите имат вече изградени трайни 
взаимоотношения със значителна част от целевата група на ИУН, които неизменно 
посещават и активно търсят осъществяването на контакти с членовете на екипите. 
Осъществяват се контакти с представители на целевата група в четири места за 
лишаване от свобода в градовете София, Бургас, Пазарджик и Кюстендил, като е 
констатирано затвърждаване и увеличаване на установените директни контакти в тези 
места. Сътрудниците на терен раздават презервативи и образователни материали, 
както и  извършват индивидуални и групови консултации. 

Всеки един от членовете на екипите е преминал през специализирано обучение за 
работа с лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества и е адекватно 
подготвен за предизвикателствата при ежедневната работа на терен с ИУН, като тече 
непрекъснат процес на обновяване знанията на членовете на екипите относно 
проблемите на рисковата група. Сътрудниците на терен са получили и допълнително 
обучение за специфично пред- и следтестово консултиране при предоставяне на 
достъпно и безплатно изследване за ХИВ, хепатит В и С и сифилис, както и обучение 
за ефективно подпомагане на дейностите по второ поколение епидемиологичен 
надзор. 

В рамките на Компонент 4 функционират успешно 4 мобилни медицински кабинета 
(ММК) – в гр. София, предоставен на Фондация „Инициатива за здраве”, в гр. Варна – 
Фондация „За по-добро психично здраве” (съвместно ползване), в гр. Пловдив – 
Фондация „Панацея 97” и в гр. Бургас – Сдружение „Доза обич”. Областен съвет на 
БЧК – гр. Русе е съползвател на ММК за други градове. Ролята на мобилни 
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медицински кабинети е  предоставяне на пред- и следтестово консултиране, 
предоставяне на материали за безопасни инжекционни и сексуални практики, на 
информационни материали, насочване към други служби, осигуряване на пълна  
конфиденциалност и достъпност на предлаганите услуги. Мобилните кабинети работят 
активно, като в тях също се взимат кръвни проби за изследване на ХИВ, хепатит В и С 
и сифилис. Кръвните проби се носят за изследване в съответните законово 
определени медицински заведения. 

За обслужване на откритите терени в рамките на Програмата са предоставени и 
автомобили на неправителствени организации в Благоевград, Кюстендил, Русе, 
Плевен, Пловдив. 

В рамките на Компонент 4 функционират 9 нископрагови центъра за инжекционно 
употребяващи наркотици в Благоевград, Бургас, Варна, Пловдив, София, Перник, 
Плевен, Кюстендил и Русе. В центровете също се предоставят услуги по обмен и 
раздаване на игли и спринцовки, презервативи, информационни и превантивни 
материали, изследване за ХИВ, Хепатит В и С, Сифилис, насочване за други 
изследвания и лечение, както и индивидуални и групови консултации. 

Един от основните приоритети на Програмата от началото на нейното изпълнение 
е осъществяването на пакет от ефективни интервенции и намаляване на здравните 
вреди сред ИУН, които целят запазване на ниското ниво на разпространение на ХИВ в 
тази група. Програмите за субституиращо и поддържащо лечение с метадон сред 
инжекционно употребяващи наркотици, макар и да са лечебни по своя характер, са с 
доказана ефективност по отношение на превенцията на разпространението на ХИВ 
сред ИУН и следва да се разглеждат и като елемент от общата система от дейности по 
намаляване на здравните щети. Предоставянето на пакет от допълващи се услуги е 
най-ефективния начин за превенция на ХИВ в тази група, както е посочено в 
Техническия наръчник на Световната здравна организация (WHO)/Службата на ООН 
за наркотици и престъпност (UNODC)/Обединената програмата на ООН за ХИВ/СПИН 
(UNAIDS) за създаване на цели за универсален достъп до превенция на ХИВ, лечение 
и грижи за лицата, употребяващи инжекционно наркотици.  

От стартиране на работата по Програмата през м. април 2004 г. екипите за работа 
на терен на неправителствените организации по Компонент 4 са разпространили 
7 968 290 комплекта за безопасно инжектиране, както и 1 162 672 безплатни 
презерватива сред целевата група.73 
 

Консултиране и тестуване 
 

През 2013 г. се наблюдава значителен спад при броя на консултациите и 
изследванията за Хепатит В, Хепатит С и Сифилис. Извършени са 5770 индивидуални 
консултации, 483 групови консултации, 52 консултации на двойки и 142 консултации на 
близки и партньори на инжекционно употребяващите наркотици. 

Общо 3493 клиенти са консултирани и изследвани за ХИВ, като 3285 от тях са 
узнали резултата и са получили следтестово консултиране. 1403 клиенти са 
консултирани и изследвани за Хепатит В, като 1195 от тях са узнали резултата и са 
получили след-тестово консултиране. 1510 са изследваните и консултирани клиенти за 
Хепатит С и  1400 от тях са узнали резултата и са получили след-тестово 
консултиране. За Сифилис са изследвани 1784 клиенти, от които 1283 са узнали 
резултата и са получили следтестово консултиране. (виж Фигура 7-5) 

                                                 
73

 Източник: Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба 
срещу СПИН, туберкулоза и малария, сред инжекционно употребяващи наркотици 
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2385 клиенти на програмите за намаляване на вредите са насочени към служби и 
организации за изследване на кръвно и сексуално преносими инфекции и за лечение 
на зависимост. 
 

Фигура 7-5 

 
ОСЪЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТИРАНИЯ И ТЕСТУВАНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ  

НА ПРОГРАМИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ (2012 – 2013 Г.) 

 
Източник: Национален център по наркомании 

 
 
Лечение на инфекциозни заболявания, свързани с употребата на наркотици 
 
ХИВ/СПИН 

Лечението на ХИВ/СПИН е териториално достъпно и безплатно за всички 
нуждаещи се. На територията на страната действат 5 сектора за лечение на пациенти 
към инфекциозните клиники в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора, като за 
целта е предоставено допълнително финансиране от Глобалния фонд за борба срещу 
СПИН, туберкулоза и малария. Глобалният фонд подпомага работата на четири 
неправителствени организации, които оказват грижи и взаимопомощ за хората, 
живеещи с ХИВ в България. Тези организации са ситуирани в градовете София, 
Пловдив и Варна.   

Към 30 юни 2014 г. общо 922 души с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на 
пациенти с ХИВ/СПИН, 692 от тях получават необходимата антиретровирусна терапия. 
Комбинирата терапия и нейния мониторинг за  всички нуждаещи се лица, живеещи с 
ХИВ/СПИН в България се осигурява от Министерство на здравеопазването, 
независимо от техния здравно-осигурителен статус. През 2013 г. от бюджета на МЗ са 
заделени над 12 милиона лева за закупуване на 23 медикамента (8 897 352 лв.), за 
диагностикуми (3 276 902 лв.), а така също и за осигуряване на болнично лечение и 
амбулаторно проследяване на пациентите (508 140 лв.). През 2014 г. от бюджета на 
МЗ се предвиждат около 15 милиона лева, като са включени три нови медикамента.  
 
Туберкулоза 

В България през последните години се наблюдава тенденция на намаляване на 
заболеваемостта от активна туберкулоза – от 39,1 на 100 000 през 2006 г. до 26,6 на 
100 000 през 2012. През 2013 г. са регистрирани 1938 души, заболели от туберкулоза у 
нас спрямо 2280 пациенти през 2012 г. – с 15% са намалели болните от туберкулоза у 
нас през 2013 г. Диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата у нас са 
безплатни за всички, независимо от здравно-осигурителния им статус. През 2013 г. над 
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29 000 лица от уязвимите групи са преминали скрининг за риска от туберкулоза. Сред 
тях са лишените от свобода лица, употребяващи наркотици, бежанци, мигранти, деца 
на улицата, младежи в риск и представители на ромска общност. 

През 2013 г. на 1573 пациенти с туберкулоза е проведено консултиране и 
изследване за ХИВ, което представлява 81% от общия брой регистрирани случаи на 
туберкулоза през годината. Открити са 3 ХИВ-позитивни пациенти. 

Лечението на болни в остра и хронична форма на Хепатит В и С в България е 
достъпно само за здравно осигурените зависими лица. 
 

 
Отговори на други здравни последици сред употребяващите наркотици 
 

Запазва се тенденция на по-разширен обхват на сътрудничество между програмите 
за субституиращо лечение и различни институции, организации и лечебни заведения. 
Значително по-голям е и броят на насочените пациенти към тези служби. В повечето 
програми насочването е свързано с лечение на Хепатит С и други кръвно предавани 
инфекции, също и за лечение на друг тип съпътстващите заболявания, въпреки 
трудностите, които се срещат при опитите за лечение. 

По данни от годишните отчети на Програмите за субституиращо и поддържащо 
лечение при установена  психиактрична и соматична коморбидност се провежда 
ежемесечно мониториране на симптомите на заболяванията, параклинични 
изследвания на шест месеца, при нужда – консултация със специалист и поддържаща 
терапия. Установените в такива случаи процедури включват провеждане на 
психофармакологични интервенции (антидепресанти, невролептици, 
тимостабилизатори, бензодиазепинови и небензодиазепинови невролептици), 
специализирани психотерапевтични интервенции – краткосрочна терапия, 
ориентирана към решения терапия, когнитивно-поведенческа, психодрама. При 
установена соматична патология се извършва насочване към специалист – 
гастроентеролог, хирург, интернист, дерматолог и т.н., провеждане на допълнителни 
кръвни, биохимични или уринни изследвания. 

В годишните отчети на субституиращите и поддържащи програми за 2013 г. е 
посочено сътрудничество с различни клиники във връзка със соматични заболявания 
на пациенти, както и клинични лаборатории и други лечебни заведения. Броят на 
лекуваните пациенти във връзка с различни съпътстващи заболявания е 895. 
Насочените пациенти към други служби, институции и специалисти по различни 
проблеми са общо 572. 
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8. Социални взаимовръзки и социална реинтеграция 
 

 
 

В  този раздел ще бъдат разгледани следните основни теми: 

 Социално изключване и употреба на наркотици; 

 Социална реинтеграция. 
 
 

Социално изключване и употреба на наркотици 
 

Данните от мониторинговата система за търсене на лечение (TDI) в България за 
2013 г. показват, че броят на регистрираните лица за годината е 1354 лица – от тях 
безработните са 573 или 42,3% от общия дял на пациентите. За сравнение: през 2012 
г. безработните са били 448 или 31,8%. Отчитането на безработните пациенти се 
отнася за всички лица в работоспособна възраст, които нямат работа и са се 
регистрирали като търсещи. През същата година има и лица, които са били 
регистирани като икономически неактивни, като това са били 128  човека или 9,5% от 
общия брой на лицата, включени в различни програми за лечение. Като „икономически 
неактивен” се разбира пенсионер, домакиня, инвалид или неработещ, който не търси 
работа. 

Друг основен показател се отнася към зависимите лица без здравни осигуровки, 
като през 2013 г. те са били 278 човека или 20,5% от общия дял. Отчита се намаление 
по отношение на 2012 г. – тогава те са били приблизително 42,3%. 74 

По мнение на експерти един от основни проблеми и трудности във 
функционирането на програмите за зависими е отпадането на част на клиентите от 
лечение, най-вече поради финансова невъзможност да го продължат (голяма част от 
тях поради загуба на работните си места). В повечето случаи до това се стига след 
неплащане на няколко месечни вноски, което е последвано и от самоволно напускане 
на програмата. Трябва също да се спомене, че пациентите, които са с постоянна 
трудовата заетост имат  трудности, относно  психологичната и социална работа с тях, 
поради липсата на време. Проблем има и при лицата, които са с временна трудова 
заетост, защото по-голямата част от тях се отдават на „сезонна работа“, която в 
повечето случаи е извън населеното място. Това логично води до затрудняване на 
работата на екипите с техните пациенти 75. 
 
 

Употреба на наркотици сред социално изключени групи 
 

Употреба на наркотици сред бездомни  
 
По данни от Националната мониторингова система за търсене на лечение (TDI) в 

България за 2013 г. броят на на бездомните лица е 18 или 1,3% от общия брой на 
регистрираните в системата пациенти. Данните от 2012 г. са сходни, тогава са били 20 
бездомни лица или 1,4%.  

                                                 
74

 Информация от TDI.  За повече информация виж: Глава № 5: „Лечение във връзка с употреба на 
наркотици: търсене и предлагане на лечение“ от доклада. 
75

 Обобщение въз основа от Годишен доклад за дейността на програмите за лечение с агонисти и 
агонисти-антагонисти, НЦН – Дирекция „МРКДНТН“.  
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По-голямата част от тях са пребивавали в по-големите градове в страната и са 
били насочени към местата за лечение от долечебните програми и от полицията. 

Данните за 2013 г. показват, че от 20 бездомни лица 15 са били с българска и 3 – с 
ромска етническа принадлежност. 

Данните от системата за 2013 г. ни показват,  че сред тази целева група основното 
проблемно вещество е хероинът, това са били 13 лица, които са го приемали 
ежедневно по инжекционен начин,  останалите са 2  – на метадон за лечение, 2 – на 
метадон за немедицински цели и 1 – на ривотрил.   

По-голямата част от тях са били тествани за инфекциозни заболявания, като 
Хепатит В и С и други кръвно предавани инфекции, но една съвсем малка част от тях 
са дали положителни резултати. 

 
 

Социална реинтеграция 
 

Към края на 2013 г. в страната функционират 10 програми за психосоциална 
рехабилитация в следните градове – София град и София област, Варна, Пловдив, 
Русе и Добрич. 

Всички програми имат издадени съгласия за осъществяване на програми за 
психосоциална рехабилитация по реда на Наредба № 8/ 7.09.2011 г. от Закона за 
контрола на наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП). 

Програмите са разкрити към лечебни заведения и към организации с нестопанска 
цел в обществена и частна полза, които са регистрирани и като доставчици на 
социални услуги от Агенцията за социално подпомагане. 

Програмите предоставят следните социални услуги: „Център за социална 
рехабилитация и интеграция”,  „Дневен център”, а някои от тях са включили и услугата 
„Защитено жилище”. 

 

Настаняване 
 
Осигуряването на разнообразни и ефективни лечебни и психосоциални услуги, 

базирани на оценка на потребностите на национално и местно ниво и отговарящи на 
нуждите на отделния човек, се осъществява от неправителствени организации, които 
предоставят социалната услуга „Защитено жилище“ (ЗЖ) за наркозависими лица. 
Същите са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане, както 
следва: 76 

- „Център за социална работа „Феникс” ООД, гр. София, предоставя социалната 
услуга „Защитено жилище“, намиращо се в село Бракьовци – за лица с наркотична и 
алкохолна зависимост, капацитет 25 места. През 2013 г. са обслужени 108 лица. 

- Фондация „Бетел – България”, гр. София, предоставя социалната услуга 
„Защитено жилище” за лица с наркотична и алкохолна зависимост в с. Владимир, 
община Радомир, капацитет 22 места. През 2013 г. са обслужени 72 лица. 

- Сдружение „Билани”, гр. Банкя, община София, предоставя социалната услуга 
„Защитено жилище” за лица с наркотична и алкохолна зависимост, капацитет 32 места. 
През 2013 г. са обслужени 68 лица. 

                                                 
76

  Информация от МТСП – Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални 
помощи“. 
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- Сдружение „Октава”, с. Вакарел, община София, предоставя социалната услуга 
„Защитено жилище” за лица с наркотична и алкохолна зависимост, капацитет 8 места. 
През 2013 г. са обслужени 15 лица. 

- Фондация „Общност „Ново начало”, гр. София, предоставя социалната услуга 
„Защитено жилище” за лица с наркотична и алкохолна зависимост в гр. Банкя, община 
София. През 2013 г. са обслужени 15 лица. 

- „Жива” – насока в живота”, гр. София, предоставя социална услуга „Защитено 
жилище” за лица с наркотична и алкохолна зависимост, капацитет 10 места, като в 
2013 г. са обслужени 13 лица. 

 
На територията на България функционира и услуга, която е изцяло 

финансирана от държавата. Това е „Защитено жилище” за лица с тежки психични 
разстройства вследствие на зависимости, намираща се в град Русе с капацитет 10 
места. Капацитетът на социалната услуга беше увеличен със Заповед № РД01-
154/26.01.2011 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане 
от 8 на 10 места, считано от 01.01.2011 г., като за периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г. са 
били обслужени 16 лица. 

Като обобщение на данните може да се каже, че капацитетът на ЗЖ през 2013 г. е 
бил 107 лица – сходен с предходната 2012 г., когато са били 109 места. Броят на 
настанените лица за 2013 г. е 307, което показва нарастване спрямо 2012 и 2011 г. 
(виж Таблица 8-1) 

Таблица 8-1 
 

БРОЙ НА НА БЕНИФИЦИЕНТИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА УСЛУГАТА  
„ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ” В ПЕРИОДА 2011 – 2013 Г. 

Година 2011 2012 2013 

Брой 240 266 307 

Източник: НЦН, МТСП 

 
Този процес може да се  обясни с факта, че се работи в посока на улесняване на 

достъпа на клиентите до съответните места за настаняване. Освен това се подобрява 
и качеството на предлаганите услуги в тези места, като: почистване на спалните 
помещения, подпомагане при извършване на личния тоалет, хранене, пране на дрехи, 
изкърпване, гладене, фризьор и/или бръснар, осигуряване на съдействие за 
получаване на здравни грижи и здравна профилактика, организиране на културни и 
спортни мероприятия и други дейности по организацията на свободното време, 
наличие на образователни програми и осигурен достъп до информация, 
осъществяване на терапевтични и рехабилитационни дейности. В по-голямата част от 
жилищата е осигурено и 24-часово медицинско обслужване на лицата, ползватели на 
услугата. 

По–голямата част от бенифициентите, които са ползвали yслугата „Защитено 
жилище“, са имали зависимост към алкохола, останалите към психоактивни вещества 
(ПАВ), а съвсем малко са имали и поведенчески зависимости към хазарта. Някои от 
пациентите са били преносители на кръвно-преносими инфекции. По-голям брой от 
лицата, преминали през ЗЖ, са били  мъже и по-малко жени, почти всички клиенти са 
били в трудоспособна възраст, но за съжаление повечето са били безработни в 
периода, когато са били настанени в ЗЖ, останалите са били студенти и пенсионери по 
болест. Също така, трябва да се спомене, че по-голямата част от клиентите са били 
несемейни или разведени 77. 

                                                 
77

  Обобщение въз основа на Доклада за ситуацията в областта на психосоциалната рехабилитация и 
интеграция на зависимите лица в страната през 2013 г, НЦН - Дирекция „МРКДНТН“. 



96 

 

Обучение 
 
Във всички програми за психосоциална рехабилитация се прилагат интервенции с 

цел повишаване на благосъстоянието на зависимото лице. Те имат четири основни 
етапа: 

1. Първи етап – прием в програмата: 
 Обща информация за програмата; 
 Подаване на заявление за прием; 
 Оценка на ресурсите, психологичния статус и тежестта на проблемите; 
 Подписване на информирано съгласие, терапевтичен договор, декларация за 

доходи, семейно и имотно състояние; 
 Изготвяне на индивидуален терапевтичен план. 

2. Втори етап – адаптация: 
 Запознаване с дневния режим, правата, задълженията и отговорностите; 
 Сутрeшна и вечерна среща; 
 Социализиращи групи; 
 Форуми; 
 Групов тренинг за преки потребители; 
 Групов тренинг за семейства; 
 Индивидуално консултиране на преки потребители и семейства; 
 Общо събрание; 
 Оценка на ресурсите, психологичния статус и тежестта на проблемите. 

3. Трети етап – стабилизация: 
 Сутрeшна и вечерна среща; 
 Социализиращи групи; 
 Форуми; 
 Групов тренинг за преки потребители; 
 Групов тренинг за семейства; 
 Индивидуално консултиране на преки потребители и семейства; 
 Общо събрание; 
 Оценка на ресурсите, психологичния статус и тежестта на проблемите. 

4. Четвърти етап – социално включване: 
 Сутрешна и вечерна среща; 
 Социализиращи групи; 
 Форуми; 
 Групов тренинг за преки потребители; 
 Групов тренинг за семейства; 
 Индивидуално консултиране на преки потребители и семейства; 
 Общо събрание;  
 Оценка на ресурсите, психологичния статус и тежестта на проблемите.  

Освен отделните етапи от прилагането на интервенциите ефективно се използват 
ресурсите на консултанти, имащи личен опит в зависимостта и преминали успешно 
програми за обучение за сътрудници в социални дейности. Те показват модел за лична 
мотивация и реализация, което също повишава ефективността на този тип програми. 
На някои места се използват стажанти и доброволци, които работят заедно с 
терапевтичния екип, което подпомага много добре процеса на рехабилитация.  

Програмите за психосоциална рехабилитация осигуряват и съдействие за 
получаване на здравна профилактика и здравни грижи. 

Много важно е да се отбележи, че обучението е неразделна част от работата със 
зависими лица. Във въпросните програми, се осъществяват най-различни обучения, 
които имат за цел да постигнат реинтеграция на пациентите в социална среда, от 
която са излезли, за предотвратяване на нова зависимост, както и възможност за 
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придобиване на трудови умения. Обучителните програми съдържат следните 
сегменти: 

 Обучителни програми за потребителите, спрямо техните потребности; 

 Обучителни програми за семействата и значими близки (при наличие на такива 
и при желание от тяхна страна за участие); 

 Програма за индивидуално консултиране на потребители и семейства; 

 Програми за трудова рехабилитация (функционална трудотерапия, 
занимателна трудотерапия, музикотерапия); 

 Програма за социални интервенции; 

 Програма за организиране на свободното време; 

 Програми за непредвидени дейности, предложени от потребителите; 

 Програми за спешни и кризисни интервенции. 

Общо 519 клиенти/пациенти са преминали през рехабилитационните програми за 
изминалата година. Броят на завършили програмите (или успешно преминали 
лечение) е 262 лица или почти 50% от тях. Една част от пациентите, които  успешно са 
преминали през лечението, са успели да се ресоциализират, вследствие на което са 
започнали и работа. Останалите още по време на лечението са били вече в процес на 
реитеграция. Тези лица, които не са завършили успешно процеса на лечение, се 
насочват към друга програма или отново преминават към  зависимост 78. 
 
 
Заетост 
 

В Националния план за действие по заетостта през 2013 г. за поредна година е 
включена и се изпълнявана Националната програма за заетост и обучение на хора с 
трайни увреждания. Основната цел на програмата е повишаване на пригодността за 
заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни хора с трайни 
увреждания или преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични 
вещества хора в трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на 
социалната им изолация и пълноценното им интегриране в обществото. Целевата 
група са безработни лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст и безработни 
лица, преминали успешно лечение за зависимост към наркотични вещества. По 
програмата се осигурява субсидирана заетост до 24 месеца, като финансирането е от 
Държавния бюджет и за 2013 г. са осигурени 6 689 705 лв. за заетост на 2065 лица, от 
тях нова заетост на 300 лица. По данни на Агенцията по заетостта през 2013 г. в 
програмата е включено едно лице, преминало успешно лечение за зависимост от 
наркотични вещества. Необходимо е да се отбележи, че при регистрацията си в 
Дирекция „Бюро по труда“, търсещите работа лица не се задължават да отбелязват 
статута си на преминали подобни лечения от наркотични зависимости. Предвид 
спецификата на проблема възможно е и други лица, които не са се самоопределили 
като преминали курс на лечение на зависимост към наркотични вещества, да са 
включени в програми и мерки по реда на Националния план за действие по заетостта 
през 2013 г.79 

През 2014 г. продължава реализирането на програми и мерки, финансирани от 
държавния бюджет (ДБ), както и схеми по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” (ОП РЧР), насочени към осигуряване на заетост и обучение на 
безработни лица от различни целеви групи. Особени затруднения за включване в 
активния трудов и социален живот, което да създаде условия за независим и достоен 
живот, срещат безработни, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”, които са били 

                                                 
78

  Доклад за ситуацията в областта на психосоциалната рехабилитация и интеграция на зависимите лица 
в страната през 2013 г, НЦН - Дирекция „МРКДНТН 
79

  Информация от МТСП - Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални 
помощи 
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зависими към наркотични вещества. Част от тях преминават успешно курс за лечение 
за зависимост към наркотични вещества и могат да се върнат към пълноценен живот.  

През 2014 г. се реализира Национална програма за заетост и обучение на хора с 
трайни увреждания, по която се осигурява заетост на лица с наркотична зависимост. 
Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания е 
насочена към повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на 
регистрирани в бюрата по труда безработни лица с трайни увреждания или преминали 
успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества, хора в 
трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната им 
изолация и за пълноценното им интегриране в обществото.  

Приоритетно се включват лица и с над 71% намалена работоспособност, 
военноинвалиди, хора със сензорни увреждания и хора с ментални увреждания.  

Целева група на Програмата са и безработни лица в трудоспособна възраст, 
преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества, 
регистрирани в бюрата по труда. Работодатели по Програмата могат да бъдат:  

 Областни и общински администрации;  

 Общински предприятия;  

 Дирекции „Социално подпомагане”;  

 Частни и/или държавни предприятия, други фирми и институции, юридически 
лица; 

 Лица с нестопанска цел, включително организации за и на хората с увреждания; 

 Специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания; 

 Дирекции  „Бюро по труда”. 

Работодателите разкриват работни места по Програмата за срок от 24 месеца, като 
приоритетно се включват тези от тях, които са сключили договор за финансиране по 
чл. 25 от Закона за интеграция на хората с увреждания за осигуряване на достъп до 
работните места, както за приспособяване и/или оборудване на работни места за хора 
с увреждания.  
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9. Престъпност, свързана с употребата на наркотици, 
превенция на престъпността и места за лишаване от свобода 

 

 
 
 

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

 Престъпност, свързана с наркотици; 

 Превенция на престъпността, свързана с наркотици; 

 Интервенции в наказателната система; 

 Употреба на наркотици и проблемна употреба на наркотици в затворите; 

 Отговори на здравните последици, свързани с употребата на наркотици в 
затворите. 
 
 

При разглеждането на темата за престъпността, свързана с употребата на 
наркотици в контекста на доклада, е обърнато внимание на случаите на криминални и 
некриминални престъпления, свързани с употребата на наркотици (употреба и 
притежание с цел употреба), предлагане на наркотици (за отглеждане, производство, 
трафик и продажба) и други престъпления, свързани с наркотици. Включва преглед на 
данни от Министерство на вътрешните работи, данни за делата и съдените лица в 
съдилищата на Република България, данни от Прокуратура на Република България, 
данни от Национален статистически институт за престъпленията, свързани с 
наркотици и данни относно противообществени прояви и престъпления, извършени от 
малолетни и непълнолетни лица. 
 

Представянето на темата за употребата на наркотици в затворите се основава на 
информация, предоставена от администрацията на затворите. 
 

 

Престъпност, свързана с наркотици 
 

Престъпления (арести/криминални доклади за трафик/производство/ 
култивиране и др.) 
 

Данни от Министерство на вътрешните работи (МВР) 
 

По данни на областните дирекции на МВР през 2013 г. общо за страната броят на 
задържаните лица с наркотични вещества е 445980, което е увеличение с близо 9% 
спрямо предишната година и е най-високото равнище по този показател за последните 
8 години (виж Таблица 9-1). Задържаните български граждани с наркотични вещества 
са 4426.  
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                                                                                                                            Таблица 9-1 
 

БРОЙ ЛИЦА, ЗАДЪРЖАНИ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА (2008 – 2013 Г.) 

Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Общ брой 2 847 3 159 3 386 2 899 4 107 4 459 

Български граждани 2 816  3 134 3 362 2 868 4 069 4 426 

Чуждестранни граждани      31      25      24      31      38      33 

      Източник: Министерство на вътрешните работи 

 

Броят на лицата, разпространяващи наркотици през 2013 г. е 1173, което e 
увеличение с 10% спрямо 2012 г. и с около 50% спрямо 2011 г. 85 (или 7,2%) от 
разпространяващите са малолетни и непълнолетни. 712 (или 60,7%) разпространяват 
канабис, 98 (8,4%) – хероин, 41 (3,5%) – кокаин и 266 (22,7%) – синтетични наркотици 
(екстази, амфетамини, барбитурати).  

Регистрираните от МВР разпространяващи канабис се увеличават през последните 
години, докато разпространяващите хероин – намаляват. Няма ясно изразена 
тенденция в регистрираните разпространяващи кокаин и синтетични наркотици. (виж 
Таблица 9-2) 

 
                                                                                                                            Таблица 9-2 

 
 

БРОЙ ЛИЦА, РАЗПРОСТРАНЯВАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА (2008 – 2013 Г.) 
 

Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Канабис  332 385 387 385  562 712 

Хероин 207 206 179 101     108   98 

Кокаин   50   32   33   31    48   41 

Синтетични наркотици 224 227 203 224 314 266 

      Източник: Министерство на вътрешните работи 

 
 

През 2013 г. са предадени общо 3539 броя преписки за образуване на 
досъдебно производство срещу лица, употребяващи и/или разпространяващи 
наркотични вещества. Този брой се е увеличил с близо 26% спрямо 2012 г. (2815) и е 
най-високият за последните 5 години. Най-много преписки през 2013 г. са предадени от 
Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) – 1425, след това от Областните 
дирекции в Бургас (300), Варна (197), Пловдив (180) и Благоевград (153). От общия 
брой преписки 3038 са срещу лица употребяващи и разпространяващи наркотични 
вещества, а 501 срещу лица разпространяващи наркотични вещества.81 

Пропорцията „употребяващи и разпространяващи/само разпространяващи” през 
2013 г. е 6:1, докато в периода 2006 – 2009 г. тя се движеше в рамките на 4:1 (виж 
Таблица 9-3). 
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                                                                                                                        Таблица 9-3 

БРОЙ ПРЕДАДЕНИ ПРЕПИСКИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА  
ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО (2010 – 2013 Г.)      

 

Година 2010 2011 2012 2013 

Срещу лица, употребяващи и 
разпространяващи наркотични вещества 

2 453 2 113 2 379 3 038 

Срещу лица, разпространяващи  
наркотични вещества 

   424    367    436    501 

Общ брой преписки 2 871 2 484 2 815 3 539 

  Източник: Министерство на вътрешните работи 

 
 
Данни от прокуратурата 
 

Престъпленията, свързани с наркотични вещества са втори по обем от общо 8-те 
престъпления наблюдавани като дела от особен обществен интерес и традиционно се 
разследват приоритетно.  

През 2013 г. се наблюдава най-високото ниво за последните 5 години в абсолютен 
брой на дейности на прокуратурата на Република България по почти всички основни 
индикатори във връзка с престъпления, свързани с наркотици и прекурсори. (виж 
Таблица 9-4) Наблюдаваните досъдебни производства (ДП) са се увеличили с 11,3% 
спрямо 2012 г. и с 3,8% спрямо 2011 г., докато образуваните ДП са с 7,0% повече 
спрямо 2012, но с 3,6% по-малко в сравнение с 2011 г.  

                                                                                                                Таблица 9-4 

ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И СЪДА ВЪВ 
ВРЪЗКА С ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ И ПРЕКУРСОРИ  

(2010 – 2013 Г.) 
                                                                                                                        (в абс. брой) 

 Година 2010 2011 2012 2013 

Наблюдавани ДП   5 316 5 282 4 928 5 483 

Образувани ДП    3 686 3 771 3 397 3 636 

Решени ДП   3 989 3 808 3 449 4 151 

Прокурорски актове внесени в съда   2 109 2 121 2 131 2 423 

Предадени на съд лица   2 409 2 373 2 479 2 723 

Осъдени лица с влязла в сила присъда   2 005 1 994 2 022 2 238 

Оправдани лица с влязла в сила присъда       32 39 41 53 

        Източник: Върховна касационна прокуратура 

 
Разследването по делата за престъпления, свързани с незаконен трафик на 

наркотични вещества и прекурсори, е приключило по 3987 ДП, от тях по 7 
приключването е извън законовите срокове. С неприключено разследване в края на 
отчетния период са 1103 ДП, от които 5 са извън законовите срокове. Прекратени са 
1192 ДП. В съда са внесени 2369 ДП. 82 
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Продължителността на досъдебната фаза, считано от образуване на досъдебното 
производство до решаването му от прокурор с прекратяване или внасяне в съда най-
често е до 7 месеца и по-рядко до 1 година и над 1 година. (виж Таблица 9-5) 

  
                                                                                                                      Таблица 9-5 
 

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДОСЪДЕБНАТА ФАЗА  
ПО РЕШЕНИТЕ ДП С КРАЕН ПРОКУРОРСКИ АКТ ПРЕЗ 2013 Г. 

                                                                                                                                       (в абс. брой) 

 чл. 242, ал.2-9 чл. 354а-354в 

Общо прекратени и внесени в съда ДП 60 3 501 

До 7 месеца 40 2 795 

До 1 година 11 480 

Над 1 година 9 226 

        Източник: Върховна касационна прокуратура 

 

През 2013 г. решени от прокурор са 75,7% от наблюдаваните ДП. Внесените в 
съда прокурорски актове бележат увеличение с 13,7% спрямо 2012 г.  и с 14,2% 
спрямо 2011 г.  По отношение на предадените на съд лица увеличението е съответно е 
с 9,9% и с 14,8%. Внесените в съда прокурорски актове съставляват 58,4% от 
решените. Делът на върнатите от съда прокурорски актове  e  2,1% спрямо внесените, 
като е по-нисък от този за  всички дела от особен обществен интерес  (4,1%), както и 
за всички видове престъпления (5,1%).  

Налице е увеличение на броя на осъдените лица с влязла в сила присъда  –  с 
10,7%, спрямо 2012 г.  и с 15,1% спрямо 2011 г.  Увеличение се отчита и по отношение 
на оправданите лица, с влязъл в сила съдебен акт.  

В процентно отношение, спрямо общия брой наложени наказания (2730), с  най-
висок дял от наказанията са глобите (налагани кумулативно, с наказание „лишаване от 
свобода”) –  42,5% (1160), следва условното лишаване от свобода  –  34,9% (953), 
ефективното лишаване от свобода – 16,2% (442), други наказания – 3,5% (95) и 
пробация – 2,9% (79).83 

За общоопасни престъпления по чл. 354а, 354б и 354в от НК (придобиване, 
производство, преработка, съхраняване, разпространение на наркотични вещества 
или техни аналози, склоняване или подпомагане другиго към употреба на наркотични 
вещества или техни аналози) през 2013 г. са наблюдавани 5344 (4801 през 2012 г. и 
5142 през 2011 г.) ДП. Новообразувани за периода са 3552 ДП. 84 

Най-голям е броят на наблюдаваните ДП по чл. 354а НК – 4870, от които: 

 за производство/преработка – 12;  

 придобиване, държане, вкл. съхраняване (по ал.1) – 89;   

 разпространение – 790;  

 голямо количество – 48;  

 особено голямо количество – 5;  

 на публично място придобиване/държане, с цел разпространение – 89;  

 по поръчка или в изпълнение на организирани престъпни групи (ОПГ) – 30;  

 придобиване/държане (по ал. 3) – 2948;  

 маловажен случай – 859. 
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84

 Източник: Прокуратура на Република България. 
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Приключени са 3896 ДП. Останали на производство при разследващ орган са 1057 
ДП. Решени от прокурорите са общо 4058 ДП или 75,7% от наблюдаваните. Внесени в 
съда са 2393 прокурорски акта срещу 2670 обвиняеми лица, в т.ч. 30 чужди граждани. 
Прекратени са 1162 ДП. 

Осъдените лица в края на годината са общо 2278, по отношение на 2191 лица 
постановените присъди са влезли в сила. Оправдани са 65 обвиняеми лица, по 
отношение на 47 лица оправдателните присъди са влезли в сила. 

За митническа контрабанда - престъпления по чл. 242, ал.2-4 и 9 от НК през 
2013 г. са наблюдавани 139 (127 през 2012 г. и 140 през 2011 г.) дела. Новообразувани 
са 84, а са приключени 91 досъдебни производства или 66,9% от наблюдаваните. 
Останали на производство в края на периода са 46, решени от прокурорите са 93 ДП. 
Внесените в съда прокурорски актове са 30, обвиняеми по тях са 53 лица, от които 7 
чужди граждани. Спрени и прекратени са 30 ДП. 

Осъдените лица в края на периода са 52, като срещу 47 лица постановените 
присъди са влезли в сила. Оправдани са 4 лица, а за 6 лица са влезли в сила 
оправдателни присъди. 

Териториалното разпределение и движението на делата във връзка с 
престъпления, свързани с наркотични вещества и прекурсори през 2013 г. показва, че 
най-много дела от тази категория са наблюдавани в района на Софийска градска 
прокуратура (СГП) и Софийска районна прокуратура (СРП). Общият брой 
новообразувани досъдебните производства е 795, съответно наблюдаваните ДП са 
1335, което съставлява 24,3% от всички ДП за периода. Решени са 880 ДП, а 
внесените в съда прокурорски актове са 480, или  54,6% от решените. Предадените на 
съд лица са 536.85  

Осъдени са 378, а с влязла в сила присъда  са  315. Оправдани са 23 лица, като 
оправдателна присъда е влязла в сила по отношение на 13 лица. 

Следва Окръжна прокуратура (ОП) Бургас, където делът на наблюдаваните ДП 
за наркотици е 9,5%, а новообразуваните са 11,1%. В съда са внесени 276 акта срещу 
285 лица. Осъдени са 238 лица, а с влязла в сила присъда  са  234. Оправдано е 1 
лице.  

В района на ОП Пловдив делът на наблюдаваните ДП за наркотици също е един 
от най-високите – 6,4%, а на новообразуваните – 6,5%. В съда са внесени 169 акта 
срещу 218 лица. Осъдени са 184 лица, а с влязла в сила присъда  са 192. Оправдани 
са 3 лица, а оправдателните присъди са влезли в сила спрямо 7 лица. 

Прокуратурите на територията на ОП Варна са наблюдавали 6,1% от всички ДП, 
следват ОП Благоевград – 5,8%, ОП Велико Търново – 4,7% и ОП Хасково – 3,9%.  

По показател „внесени в съда прокурорски актове“, след изброените по-горе 
райони, следват: ОП Варна – 139, ОП Благоевград – 123 и ОП Велико Търново – 119.  

Най-много осъдени лица с влезли в сила присъди има в района на СГП и СРП – 
315, ОП Бургас – 234, ОП Пловдив – 192, ОП Варна – 121 и ОП Велико Търново –119 
лица. 

През 2013 г. от Специализираната прокуратура са наблюдавани 39 ДП за трафик 
на наркотици, свързан с организирана престъпност, от които новообразувани – 6. В 
съда са внесени 22 прокурорски акта срещу 60 лица. Осъдени са 23 лица с влязъл в 
сила съдебен акт. 
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Данни за делата и съдените лица в съдилищата на Република България 
 

По информация от Висшия съдебен съвет във всички съдилища в страната делата 
се водят и лицата се осъждат по съответните текстове от Наказателния кодекс (НК) – 
чл. 242 и чл. 354а до 354в.  

Информацията за дейността от първоинстанционните съдилища в страната 
показва, че през 2013 г. в окръжните, районните и военните съдилища са постъпили 
най-много дела за престъпления, свързани с наркотици (1744) в сравнение с 
последните 5 години (в т.ч. и най-много новообразувани – 1699). Делата за 
разглеждане са 2031 дела, което е увеличение с 5,6% спрямо 2012 г. (виж Таблица 9-6) 

                                                                                                                               Таблица 9-6 

СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕНИ ЛИЦА НА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ В СЪДИЛИЩАТА  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2010 – 2013 Г.) 

                                                                                                                                      (в абс. брой) 

Престъпления, свързани с нарк. вещества 

(чл. 354, 354а, 354б, 354в от НК) 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЛА 

Останали несвършени дела в нач. на отчета 404 353 353 287 

Постъпили дела - общо 1 602 1 577 1 564 1 744 

     в т.ч. новообразувани 1 570 1 564 1 549 1 699 

Дела за разглеждане 2 006 1 930 1 923 2 031 

Общо свършени дела 1 637 1 572 1 634 1 683 

     Решени по същество с присъда 483 384 405 331 

     Прекратени - всичко  1 154 1 188 1 229 1 352 

     в т.ч. със споразумение по чл.381-384 1 055 1 063 1 117 1 223 

Останали несвършени дела в края на отчета 369 358 289 348 

Свършени дела до 3 месеца 1 080 1 089 1 273 1 395 

Обжалвани дела 159 358 245 227 

СВЕДЕНИЯ ЗА СЪДЕНИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА 

Съдени лица - общо 1 816 1 784 1 797 1 798 

     в т.ч. оправдани 62 42 64 41 

Осъдени лица - всичко 1 686 1 637 1 694 1 692 

     в т.ч. непълнолетни     50 36 55 31 

Наложени наказания     

     Лишаване от свобода до 3 г.     

        Общо 1 163 1 162 1 197 1 227 

        Условно 733 788 842 904 

     Лишаване от свобода 3-15 г. 52 66 60 50 

     Глоба 365 333 348 344 

     Пробация 49 40 50 36 

     Доживотен затвор без право на замяна 1 0 0 0 

     Други наказания 56 46 45 33 

Лица с наложено наказание по чл. 381-384 1 132 1 162 1 206 1 312 

    Източник: Висш съдебен съвет 
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Общо свършените дела за престъпления, свързани с наркотици през 2013 г. са 
1683, като 331 дела са решени по същество с присъда, а 1352 дела са прекратени (в 
т.ч. 1223 със споразумение по чл. 381-384 от Наказателно-процесуалния кодекс). 
Свършените дела до 3 месеца са 1395, което е увеличение с близо 10% спрямо 2012 г. 
и с над 29% спрямо 2010 г. Обжалваните дела са 227. 

Съдените лица за престъпления, свързани с наркотици през 2013 са 1798, което е 
на нивото от последните 3 години, но оправданите лица са най-малък брой (41) в 
сравнение с последните 5 години. Общият брой на осъдените лица е 1692, като 
непълнолетните са 31. Най-често е било налагано наказание лишаване от свобода до 
3 години. Общо лишените от свобода по този вид наказание лица са 1227, като 
условните присъди са за 904 от тях. На 50 лица е наложено наказание лишаване от 
свобода от 3 до 15 години. През последните 5 години само веднъж е наложено 
наказание доживотен затвор без право на замяна за престъпления, свързани с 
наркотици.  

                                                                                                                       Таблица 9-7 

СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕНИ ЛИЦА В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА ЗА 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТРАФИК НА НАРКОТИЦИ (2010 – 2013 Г.) 

                                                                                                                                          (в абс. брой) 

Престъпления, свързани с  пренасяне на 
наркотични вещества и прекурсори (чл. 242) 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЛА 

Останали несвършени дела в началото на отчета 5 4 1 8 

Постъпили дела - общо 48 27 31 33 

Дела за разглеждане 53 31 32 41 

Общо свършени дела 49 30 24 37 

     Решени по същество с присъда 7 3 7 15 

     Прекратени и свършени по споразумение  42 27 17 22 

     в т.ч. свършени по споразумение по чл.381-384 35 22 11 19 

Свършени дела до 3 месеца 4 1 20 28 

Останали несвършени дела в края на отчета 46 24 8 4 

Обжалвани и протестирани дела 11 8 11 15 

Влезли в сила присъди 26 14 13 21 

     в т. ч. оправдателни присъди 1 1 1 2 

СВЕДЕНИЯ ЗА СЪДЕНИ ЛИЦА 

Съдени лица - общо 48 37 26 50 

     в т.ч. оправдани 3 0 0 5 

Осъдени лица - всичко 42 30 22 38 

Наложени наказания     

     Лишаване от свобода до 3 г.     

        Общо 25 17 14 22 

        Условно 23 14 9 16 

     Лишаване от свобода 3-10 г. 10 9 0 15 

     Лишаване от свобода 10-30 г. 2 2 0 2 

     Други наказания 4 2 0 0 

Лица с наложено наказание по чл. 381-384 по НПК 28 27 14 22 

                     Източник: Висш съдебен съвет 
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Одобрените от съда през 2013 г. споразумения за решаване на дела в досъдебното 
производство (по чл. 381-384 от Наказателно-процесуалния кодекс) са 1223, а лицата с 
наложено наказание са 1312. 

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 2013 г. те са имали за 
разглеждане общо 41 дела, свързани с контрабанда на наркотични вещества (виж 
Таблица 9-7). 15 дела са решени по същество с присъда, като общият брой осъдени 
лица е 38. Прекратени са 22 дела, а 15 са обжалвани и протестирани. Най-често е 
било налагано наказание лишаване от свобода до 3 години. За последните 5 години 
общо наложените наказания лишаване от свобода от 10 до 30 г. са 7. Общо лишените 
от свобода по този вид наказание лица са 22, като условните присъди са за 16 от тях. 

Таблица 9-8 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ  
И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 Г. ПО ЧЛЕНОВЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС И  

ПО ПОЛ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ                                                                                                                                                           

  (в абс. брой) 

Членове от наказателния кодекс Престъпления Осъдени лица 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Общо 1 692 1 584 108 1 521 1 409 112 

чл.242, ал.2 26 24 2 25 23 2 

чл.242, ал.3 4 4 - 5 3 2 

чл.354а, ал.1 (наркотични вещества) 66 63 3 71 57 4 

чл.354а, ал.1 (високорискови НВ) 337 306 31 325 291 34 

чл.354а, ал.1 (прекурсори, съоръжения) 11 11 - 5 5 - 

чл.354а, ал.2, т.1 28 26 2 11 10 1 

чл.354а, ал.2, т.2 1 1 - 1 1 - 

чл.354а, ал.2, т.4 (опасен рецидив)                            50 49 1 52 51 1 

чл.354а, ал.2 78 77 1 67 64 3 

чл.354а, ал.2 неразрешена дейност  

с НВ, в голямо количество 
5 5 - 5 5 - 

чл.354а, ал.3, т.1 591 556 35 528 492 36 

чл.354а, ал.3, т.2 12 11 1 8 7 1 

чл.354а, ал.5 269 259 10 241 234 7 

чл.354б, ал.2, т.1 2 2 - 2 2 - 

чл.354б, ал.2, т.2 1 1 - 1 1 - 

чл.354б, ал.2, т.5 1 1 - - - - 

чл.354в, ал.1 (засяване/отглеждане) 194 173 21 158 139 19 

чл.354в, ал.2 (организиране, ръково- 
дене, финансиране на престъпна група) 

2 2 - 2 2 - 

чл.354в, ал.3 (участие в организирана 
престъпна група) 

4 4 - 6 5 1 

чл.354в, ал.5 (маловажен случай) 10 9 1 8 7 1 

       Източник: Национален статистически институт 
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Одобрените от съда през 2013 г. споразумения за решаване на дела (по чл. 381-
384 от Наказателно-процесуалния кодекс) са 19, а лицата с наложено наказание са 22.  

По данни на Националния статистически институт (НСИ) през 2013 г. са 
регистрирани общо 1692  случая, завършили с осъждане, на престъпления, 
свързани с наркотици и контрабанда на наркотични вещества и прекурсори (по 
чл. 354а-354в и чл. 242, ал. 2-3 от НК), което е 5,4% от общия брой престъпления, 
завършили с осъждане (през 2012 г. този дял бе 4,5%). В 108 (или 6,4%) от 
престъпленията, свързани с наркотици се наблюдава участието на жени. Осъдените 
лица за тези престъпления са 1491, което 4,4 % от общия брой осъдени лица (през 
2012 г. този дял бе 3,8%). 112 (или 7,4%) от осъдените лица за престъпления, 
свързани с наркотици са жени. (виж Таблица 9-8) 

Общо престъпленията, свързани с наркотици (по чл. 354а-354в от НК) за 2013 
г. са 182886. От тях 717 са свършени с осъждане, 945 с условно осъждане, 51 са 
оправдателните присъди, а 114 с освобождаване от наказание. 1588 от 
престъпленията са извършени от едно лице, 61 – от две лица и 13 – от три или повече 
лица. 106 от този вид престъпления са извършени от жени. Престъпленията, свързани 
с наркотици, завършили с осъждане, извършени през 2012 г. (772) надвишават тези, 
извършени през 2013 г. (672).  

През 2013 г. престъпленията, свързани с наркотици (по чл. 354а-354в от НК), 
завършили с осъждане са 1662, което е увеличение с над 8,4% спрямо 2012 г. 
(когато са били 1533) и с повече от 78% спрямо 2008 г. (когато са били 933).  

Най-разпространените престъпления, свързани с наркотици, завършили с 
осъждане са за придобиване или държане на високорискови наркотични вещества или 
техни аналози (по чл. 354а, ал. 3, т. 1) – 591; за производство и преработка на 
високорискови наркотични вещества или техни аналози с цел разпространение (чл. 
354а, ал. 1) – 337; 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) – 269; за засяване или отглеждане на 
растения от опиев мак и кокаинов храст или растения от рода на конопа в нарушение 
на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 
правила (чл. 354в, ал. 1) – 194. 

Осъдените лица за престъпления, свързани с наркотици (по чл. 354а-354в от 
НК) са 1491, което е увеличение с повече от 4% спрямо предишните две години87.  
Осъдените лица за едно престъпление са 1302, за две престъпления – 155, а за три и 
повече престъпления – 34. Осъдените жени за престъпления, свързани с наркотици са 
108. Най-често налаганите наказания за тези престъпления са лишаване от свобода от 
6 месеца до 1 година (441), лишаване от свобода от 1 до 3 години (378) и лишаване от 
свобода до 6 месеца (322).  

Съотношението на осъдените лица към броя на престъпленията, свързани с 
наркотици намалява – през 2013 г. е около 90%, докато през 2012 г. бе 93%. 

По данни на Национален статистически институт през 2013 г. са регистрирани 30 
случая на контрабанда на наркотици и прекурсори (по чл. 242, ал. 2-3). Осъдените 
лица са също 30, като от тях 4 са жени.  

Най-често извършителите на престъпления, свързани с наркотици, завършили с 
осъждане са на възраст от 18-24 години (551), а също и на възраст 25-39 години. 
Подобно нещо се наблюдава и по отношение на осъдените лица. (виж Таблица 9-9) 
 

                                                 
86

 Източник: http://www.nsi.bg/ 
87

 Данните се събират посредством изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляр "Карта за 
обвиняемо лице (1-СС)", попълван от органите на досъдебното и съдебното производство. 



108 

 

                                                                                                                            Таблица 9-9 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ  
И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 Г.  

ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ                                                                                                                                                           

                                                                                                                              (в абс. брой) 

Възраст Престъпления Осъдени лица 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Общо 1 692 1 584 108 1 521 1 409 112 

14-17 години 53 48 5 49 43 6 

18-24 години 573 551 22 537 511 26 

25-29 години 406 382 24 365 341 24 

30-39 години 426 408 18 370 349 21 

40-49 години 131 122 9 113 104 9 

50-59 години 49 42 7 42 35 7 

60 и повече години 54 31 23 45 26 19 

        Източник: Национален статистически институт 

 
Ако бъде разгледано разпределението на осъдените лица за престъпления, 

свързани с наркотици през 2013 г. по райони на страната, данните на НСИ показват, че 
най-много осъдени лица (478) има в Югозападен район, което се обяснява с наличието 
в него на областа с най-много осъдени лица – София-столица (254 лица). Области с 
по-голям брой осъдени лица за престъпления, свързани с наркотици от средния за 
страната са още Пловдив (113), Бургас (110), Благоевград (104), Варна (85) и Велико 
Търново (79) и др.  

По отношение на малолетните и непълнолетните лица, извършители на 
престъпления, свързани с наркотици отново най-голям брой се отчита в Югозаден 
район (154), като само в София-столица лицата са 135. Значително по-малък брой се 
наблюдава в Североизточен район (24) и в Северозападен район (18). (виж Таблица 9-
10) 

През 2013 г. броят на децата, преминали през детските педагогически стаи (ДПС) 
за извършени противообществени прояви е 6439, което е най-ниското равнище за 
последните години88. В същото време 517 деца (от тях 99 момичета) са преминали 
през ДПС заради употреба на наркотични вещества – това е най-високото ниво по този 
показател за последните 7 години. 23 са малолетни (от 8 до 13 години), а 494 – 
непълнолетни (от 14 до 17 години).  

През последните 5 години се повишава делът на употребата на наркотични 
вещества спрямо всички противообществени прояви на деца, преминали през ДПС – 
през 2013 г. той е 8,0%, докато през 2009 г. бе повече от два пъти по-нисък. 

Броят на децата, извършили престъпление през 2013 г. е 6007 (при 6304 през 2012 
г., или има намаление с 4,7%). По индикатора престъпления, свързани с наркотици, 
Националният статистически институт отчита проявите на 342 деца (от тях 50 са 
момичета, 8 са малолетни, а 334 – непълнолетни), което потвърждава тенденцията на 
увеличаване на децата, извършители на престъпления, свързани с наркотици през 
последните няколко години.89  

                                                 
88

 Източник: http://www.nsi.bg/  
89

 Данните се събират посредством изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляр „Отчет за 
дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните".  
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Таблица 9-10 
 

ОСЪДЕНИ ЛИЦА, МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ИЗВЪРШИТЕЛИ НА 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И 

ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2013 Г. 
 (в абс. брой) 

Статистически райони 
и области 

Осъдени 
лица (по 
чл. 354а- 
354в от 

НК) 

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 1 491 342 50 8 - 334 50 

Северозападен район 147 18 - 1 - 17 - 

Видин 4 1 - - - 1 - 

Враца 46 - - - - - - 

Ловеч 17 2 - - - 2 - 

Монтана 29 7 - - - 7 - 

Плевен 51 8 - 1 - 7 - 

Северен централен 
район 

209 49 6 - - 49 6 

Велико Търново 79 23 - - - 23 5 

Габрово 49 23 - - - 23 1 

Разград 21 1 - - - 1 - 

Русе 30 2 - - - 2 - 

Силистра 30 - - - - - - 

Североизточен район 149 24 1 1 - 23 1 

Варна 85 11 - - - 11 - 

Добрич 31 6 - - - 6 - 

Търговище 13 - - - - - - 

Шумен 20 7 - 1 - 6 1 

Югоизточен район 261 59 5 2 - 57 5 

Бургас 110 29 - 2 - 27 - 

Сливен 61 13 - - - 13 2 

Стара Загора 66 13 - - - 13 - 

Ямбол 24 4 - - - 4 3 

Югозападен район 478 154 34 4 - 150 34 

Благоевград 104 4 - - - 4 - 

Кюстендил 51 11 - - - 11 2 

Перник 34 3 - - - 3 - 

София 35 1 - - - 1 - 

София-столица 254 135 - 4 - 131 32 

Южен централен район 247 38 4 - - 38 4 

Кърджали 18 2 - - - 2 - 

Пазарджик 42 7 - - - 7 - 

Пловдив 113 23 - - - 23 4 

Смолян 16 2 - - - 2 - 

Хасково 58 4 - - - 4 - 

Източник: Национален статистически институт 
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Превенция на престъпността, свързана с наркотици 
 
За предотвратяване на престъпления и нарушения в местата за лишаване от 

свобода, включително и такива свързани с наркотици, съгласно разпоредбите на чл. 
85, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за изпълнение на наказанията и 
задържането под стража (ЗИНЗС), се извършва обиск на затворниците и претърсване 
на жилищните, производствените и сервизните помещения. Обиските и 
претърсванията се извършват от надзорно-охранителния състав, а при необходимост 
се привличат и други служители. За превенция на престъпността в местата за 
лишаване от свобода претърсване се извършва задължително най-малко един път 
месечно по предварително утвърден от началника на затвора или поправителния дом 
план, а при необходимост се извършват и допълнителни обиски и претърсвания. Също 
така се обхващат и служителите от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ 
(ГДИН) и териториалните й служби и гражданите, които влизат в местата за лишаване 
от свобода, по отношение на които се използват технически средства за контрол, 
включително аудио-визуални системи. Обискът на служители и посетители се 
извършва по заповед на началника на съответното място за лишаване от свобода, 
когато съществува достатъчно основание да се предполага, че носят опасни и/или 
неразрешени за внасяне или притежание предмети, включително наркотични 
вещества. При обиска не могат да се извършват действия, които не се налагат от 
неговата цел, както и такива, уронващи достойнството на лицата. Ако установените 
при обиска предмети не са разрешени за държане или опитът за внасянето им 
представлява престъпление, както внасянето на наркотични вещества, 
администрацията уведомява компетентните за това органи.90 

За предотвратяването на внасянето и разпространението на наркотични вещества 
в затвора в гр. София, в затвора в гр. Ловеч и в арест „Г.М. Димитров” № 42 към сектор 
„Арести” при Областна служба „Изпълнение на наказанията” София са монтирани 
скенери. По този начин допълнително се ограничават възможностите за внасяне, 
разпространение и употреба на наркотични вещества. Поради липса на финансов 
ресурс, към момента за останалите териториални служби на ГДИН не са закупени 
такива. 

Също така във всеки един от затворите в градовете Белене, Бобов дол, Бургас, 
Варна, Враца, Ловеч, Пазарджик и София има по едно обучено куче, което реагира на 
миризма на наркотично вещество. 

С оглед повишаване степента на ефективност при предотвратяване внасянето и 
разпространението на наркотични вещества в учебните програми за първоначална 
подготовка на служителите се включват лекции на медицинска тематика, като 
запознаване с признаците на абстинентни състояния при алкохолна и/или наркотична 
зависимост и първоначалните действия за тяхното овладяване. 

Към момента за пенитенциарната система все още няма изградена единна 
информационна система, която да предоставя статистически данни по отношение на 
престъпни деяния, свързани с наркотици. С оглед тази необходимост в Главна 
дирекция „Изпълнение на наказанията” стартира проект „Доизграждане, 
усъвършенстване и подготовка за интегриране с Единната информационна система за 
противодействие на престъпността на информационната система в ГДИН“. В тази 
връзка до края на 2014 г. следва да бъде създаден софтуерен продукт, чрез който да е 
възможно предоставянето на информация и по тези показатели. 

 
 
 

                                                 
90 Източник: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”. 
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Употреба на наркотици и проблемна употреба на наркотици в затворите 
 
Към 01.01.2014 г. в дванадесетте затвори и поправителния дом за непълнолетни в 

Република България са настанени 8834 лица, от които 8060 са със статут осъдени, 273 
обвиняеми и 501 подсъдими. Към същата отчетна дата броят на осъдените лица за 
извършени престъпления по чл. 354 НК (за производство, преработване, придобиване, 
държане, разпространение на наркотични вещества или техни аналози) е 504.91   

През 2013 г. в затворите са регистрирани 665 лица, употребяващи психоактивни 
вещества. На лишените от свобода се извършват извънредни проверки за употреба на 
наркотични вещества, чрез полеви тест. 

Специфичните особености на осъдените лица с наркотична зависимост оказват 
влияние върху психоклимата в затворническите общности. Характерната при тях 
манипулативност, загърбване на отговорности, емоционална нестабилност и нисък 
самоконтрол, нерядко са причина за провокирането на конфликтни ситуации, прояви 
на вербална и невербална агресия и девиантно поведение. Задоволяването на 
потребността от наркотични вещества или техни аналози е причина за изграждането 
на канали за внасянето им в пeнитенциарните заведения и организиране на мрежи за 
разпространение. Не са редки случаите на опити за внасяне на наркотици от техните 
семейства и близки. Липсата на подкрепа от тях за справяне със зависимостта 
възпрепятства прилаганите индивидуални и групови интервенции. Като цяло тези 
факти водят до цялостно затрудняване на поправителното въздействие върху тази 
категория осъдени лица. 

Съгласно постъпилата в ГДИН информация през 2013 г. са предотвратени 101 
опита за вкарване на наркотици в местата за лишаване от свобода. Преобладаващите 
опити са чрез укриване на наркотичното вещество във вещ, която лишените от 
свобода имат право да ползват и държат при себе си, и същата е предадена при 
свиждане. Също така не са рядкост случаите, при които неизвестни лица прехвърлят 
през загражденията на затвора наркотични вещества, укрити в хранителни продукти, 
бутилки и други. Голяма част от внесените наркотици са открити и при извършването 
на претърсване на спалните помещения и при извършването на личен обиск на 
осъдените. За всеки констатиран случай на нарушение са уведомявани органите на 
МВР, откритите вещества са предадени за анализ и е уведомен наблюдаващия 
прокурор. Предвид характера на извършване на деянието е потърсена и 
дисциплинарна отговорност на лишения от свобода. Относно вида и количеството на 
разкритите наркотични вещества не могат да бъдат предоставени конкретни данни, 
тъй като веществата са предадени на компетентните органи на МВР. 

 

 
Отговори на здравните последици, свързани с употребата на наркотици в 
затворите 
 

Всеки лишен от свобода след постъпването му в затвора или поправителния дом 
се подлага на първичен медицински преглед за оценка на общото му здравословно 
състояние и санитарна обработка, като се отчита и наличието на симптоми на 
наркотична и/или алкохолна зависимост и се набелязват мерките, които трябва да се 
предприемат по време на изтърпяване на наказанието. През този период някои от 
постъпващите лишени от свобода са с абстинентни прояви. Съгласно Наредба № 2 от 
22 март 2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за 
лишаване от свобода, лишените от свобода с алкохолна и/или наркотична зависимост 
се вземат под наблюдение от психиатъра, който заедно с инспектор (психолог) и 

                                                 
91

 Данните са въз основа анализите на затворническите общности на отделните затвори. 
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инспектор (социални дейности и възпитателна работа) изготвя програма за тяхното 
третиране. Налице е и правната възможност, съгласно чл. 92, ал. 1 от Наказателния 
кодекс, когато престъплението е извършено от лице, което страда от алкохолизъм или 
от друга наркомания, съдът наред с наказанието да постанови и принудително 
лекуване. В тази връзка осъдените на лишаване от свобода, за които е постановено 
принудително лечение поради алкохолна и/или наркотична зависимост, в изпълнение 
на по-горе цитираната Наредба № 2 се превеждат в затвора в Ловеч и се настаняват 
за лечение в Специализираната болница за активно лечение на лишени от свобода 
(СБАЛЛС). Осъдените с алкохолна и/или наркотична зависимост, за които не е 
постановено принудително лечение, могат да бъдат преведени за лечение в СБАЛЛС 
към затвора в гр. Ловеч, при изрично изявено от тяхна страна желание. 92 

През 2013 г. в Психиатрично отделение на СБАЛЛС – Ловеч са лекувани общо 
53 пациенти с диагнози, нозологично принадлежащи към групата на 
зависимостите, което съставлява 24,5% от броя на преминалите през отделението 
пациенти (през 2012 г. – 41 пациенти или 15,5% от броя на преминалите през 
отделението, през 2011 г. – 37 пациенти, или – 13,4%). Заедно с това в местата за 
лишаване от свобода на лечение с метадон са преминали 139 лишени от свобода. 

През същия отчетен период са извършени 3883 серологични изследвания за ХИВ, 
което е намаление с 21,5% спрямо 2009 г., като новорегистрирани са 12 
серопозитивни. (виж Таблица 9-11) 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, Пловдив, Варна и Плевен. Услугата се предоставя на място в затворите от 
КАБКИС, като основанието за това е съвместна заповед на министъра на 
правосъдието и министъра на здравеопазването. 

                                                                                                                        Таблица 9-11 
 

ИЗВЪРШЕНИ СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ХИВ И СИФИЛИС 
 В ЗАТВОРИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2009 – 2013 Г.) 

 

                                                                                                                                      (в абс. брой) 

Серологични  
изследвания за: 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

ХИВ 4 945 4 425 3 723 4 074 3 883 

Сифилис - 4 494 4 046 4 253 3 869 

        Източник: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ 

 

През 2013 г. са проведени 3869 серологични изследвания за сифилис на лишените 
от свобода и са констатирани 47 положителни резултата. На тези лица е осигурено 
лечение. 

При изготвянето на програмата за третиране на осъдените с алкохолна и/или 
наркотична зависимост, както и през целия период на изтърпяване на наказанието, 

                                                 
92 Източник: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”. 
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инспекторите (социална дейност и възпитателна работа) работят индивидуално с 
лишените от свобода. Индивидуалната работа в местата за лишаване от свобода е 
методът, чрез който се спомага за целенасочено, просоциално формиране на 
личността.  Тя започва с постъпването на лишения от свобода и завършва с неговото 
освобождаване и е от съществено значение за преодоляване на зависимостта от 
психоактивни вещества. Индивидуалната работа започва с изследване на личността, 
посредством Специализираната методика за оценка на риска от рецидив и вреди 
(OASYS), където има раздел „Злоупотреба с наркотици“. Определените чрез нея 
ресурси и дефицити на конкретния лишен от свобода способстват да се работи по 
преодоляване на зависимостта, повишаване на вътрешната мотивираност на 
осъдения и планиране на участието му в терапевтичния и подпомагащ процес. 
Посредством методиката инспекторът (социални дейности и възпитателна работа) е 
запознат с утвърдените у осъдения модели на поведение и може да определи 
начините за въздействие и превъзпитание. На тази основа той, съвместно с осъдения, 
договаря план относно предстоящите дейности за достигане на бъдещите 
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. Посредством тях се цели личността да започне 
да възприема и поддържа социално ориентирани елементи, чрез които да се постигне 
изменение на утвърдения асоциален модел на поведение. 

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”; 

 „Средносрочна програма за третиране на зависимости в системата на 
българските затвори”. 

Краткосрочната програма е интензивна и съдържа 20 сесии, които се реализират 
всеки ден. Продължителността на всяка сесия е три часа. 

Средносрочната програма може да бъде прилагана както при наркозависими, 
така и при зависими от алкохол лишени от свобода. Тя се реализира в две фази. 
Първата фаза включва 36 групови сесии, всяка с продължителност 2 часа. В 
продължение на 12 седмици се провеждат три сесии седмично. Втората фаза на 
програмата представлява последваща грижа и отново е с продължителност от 12 
седмици. С всеки участник се провеждат две индивидуални сесии, които са 
съсредоточени върху личностните цели и осигуряване на подкрепа за превенция на 
релапса. 

През 2013 г. в затворническите заведения не е провеждана средносрочната 
програма за работа с наркозависими лишени от свобода. Като фактор за това може да 
бъде определена голямата времева продължителност на програмата за наркотично 
зависими лица и специфичните изисквания за реализирането й. От друга страна 
ежедневната натовареност на инспекторите (социални дейности и възпитателна 
работа) и психолозите обосновават избора за прилагане на краткосрочната програма 
за минимизиране на вредите от употребата на наркотични вещества. 

По отношение на статистическите данни през 2013 г. през специализираните 
програми за лишени от свобода с наркотична зависимост са преминали 82 лица или 4 
% от общата им бройка. В сравнение с 2010 г. това са 18%, през 2011 г. – 7,1%, а през 
2012 г. – 5% от общата им бройка. (виж Таблица 9-12) 
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                                                                                                                          Таблица 9-12 
 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА С 
НАРКОЗАВИСИМИ ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА В ЗАТВОРИТЕ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ (2010 – 2013 Г.) 
 

                                                                                                                                          (в абс. брой) 

Затвор 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

групи л.св. групи л.св. групи л.св. групи л.св. 

Белене 1 12 1 11 0 10 0 0 

Бобов дол 1 12 0 0 1 10 0 0 

Бургас 1 12 2 21 1 10 0 0 

Варна 1 12 1 16 2 28 3 47 

Враца 1 12 1 10 0 0 0 0 

Ловеч 3 36 1 12 3 25 2 17 

Пазарджик 2 24 1 12 0 0 0 0 

Плевен 1 12 0 0 0 0 0 0 

Пловдив 2 20 0 0 1 8 0 0 

Сливен 1 12 1 13 1 11 1 6 

София 0 0 0 0 1 7 0 0 

Стара Загора 1 12 2 15 0 0 1 12 

Общо 15 176 10 110 10 110 7 82 

        Източник: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ 

 
 
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 с наркотиците и/или алкохола и да разбират последствията от тях, да могат 
да поддържат постигнатата степен на промяна и не на последно място да се намали 
вероятността за употреба на наркотици и извършване на нови престъпления. За 
лишените от свобода, които са преминали през съответните програми, интерес 
представляват ролевите игри, мисловните задачи, предоставената информация и 
възникващите взаимоотношения в групата. Посредством груповата работа, като 
средство за изграждане на просоциални качества у личността, се създава и поддържа 
взаимодействие между членовете на групата, което оказва влияние върху тях и 
формира превантивни и корекционно-превъзпитателни норми и ценности. По този 
начин от една страна по-лесно се изменя поведението на личността, а от друга се 
спомага да се промени поведението и на груповите лидери, за да се променят и 
груповите възгледи и действия. При организирането и прилагането на програмите 
обаче нерядко се случва осъдените лица да отказват участие или да го прекратят на 
по-късен етап. Това се дължи на факта, че групата е изкуствено сформирана, 
участниците в нея се познават в по-голяма или в по-малка степен и не на последно 
място, че те се намират в затворена среда. Това от своя страна затруднява 
поддържането на вътрешната мотивация за промяна у конкретната личност, 
изграждането на доверителна среда, ефективното участие в груповата работа, както и 
реализирането на вече усвоеното. В тази връзка затворната администрация, в 
съответствие с нормативно дадените й възможности, се стреми реализирайки 
програмите да направи групата привлекателна за нейните членове, за да може да 
окаже по-силно просоциално влияние върху тях. 
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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 от 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 е само на конкретния 
лишен от свобода, но и на останалите осъдени, като се повишава и здравната им 
култура. 

Предвид зачестилите ранно проявяващи се хронични заболявания,  липсата на 
хигиенни навици и активната употреба на наркотици от лишените от свобода, през 
2013 г. се отчита завишаване на реализираните 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”. Държавните институции и 
неправителствени организации, които активно подпомагат тези дейности са 
регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), 
Български червен кръст (БЧК), местните  комисии за борба срещу 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), Сдружение 
„Майки срещу дрогата”, Сдружение „Доза обич”, Фонд за превенция на престъпността 
„ИГА”, Фондация „Инициатива за здраве”, общинските съвети по наркотични вещества, 
центровете за психично здраве, медицинските центрове към местата за лишаване от 
свобода и др. Разширено е партньорството с местните центрове по наркомании и 
психиатрични отделения, благодарение на които лица,  включени в програма за 
лечение с метадон, продължават терапията си и след постъпване в затвора или 
ареста. 

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. 
 
 
 

Реинтеграция на употребяващите наркотици след освобождаването им от 
затвора 
 

През 2013 г. условно-предсрочно са освободени 861 лишени от свобода, от които 
349 са с наложен пробационен надзор в изпитателния срок. Към момента ГДИН не 
разполага с данни, колко от тях са с наркотична зависимост. Условното предсрочно 
освобождаване с пробационен надзор се изпълнява в Областните служби „Изпълнение 
на наказанията, където отново се изготвя оценка на риска от рецидив и вреди за 
осъдения и се попълва раздела за „Злоупотреба с наркотици“. За преодоляване на 
зависимостта и/или за поддържане на постигнатото се работи както индивидуално, 
така и групово. 
 

 
 

 



116 

 

 
 

                           

10. Пазари на наркотици 
 

 
 

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

 Доставяне и предлагане на наркотици; 

 Конфискации на наркотични вещества; 

 Достъпност на наркотици. 

 
 

Доставяне и предлагане на наркотици в рамките на страната 
 

Предлагане на наркотици 
 

През 2013 г. бяха реализирани Национално представително проучване сред 
учениците в гимназиален курс на обучение (ІХ-ХІІ клас) и Национално представително 
проучване сред младото население на възраст 20-34 години. В сравнение с 
проведеното през 2012 г. Национално представително проучване сред общото 
население в България (15-64 години) ясно се открояват групите население, в които 
предлагането на наркотици е в по-голяма степен, а именно учениците 9-12 клас и 
младежите на възраст от 15 до 24 години (виж Фигура 10-1). 

Фигура 10-1 

ПРЕДЛАГАНЕ НА НАРКОТИЦИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА 

 
Източници: Национално проучване сред общото население – 2012, Национално проучване сред 
учениците в гимназиален курс на обучение – 2013, Национално проучване сред младото население 
(20-34 години) – 2013. 
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Най-висок е делът на тези, на които им е предлаган наркотик 1-2 пъти през 
изминалата година, като близо по 1/5 от учениците 9-12 клас и от младежите на 15-24 
години декларират това. Около 6% от учениците са получили подобно предложение от 
3-5 пъти през изминалата година, на 3,5% са им предложили в рамките на 6 до 9 пъти 
и приблизително толкова (3%) – 10-19 пъти. Не трябва да се подценява и делът на 
получилите подобно предложение в рамките на 40 и повече пъти за една година, както 
сред учениците, така и сред останалите 2 групи 15-24 г. и 15-34 г.  
 
 
 
Модели на трафик в страната и извън нея 
 

Престъпните групи, занимаващи се с трафик на наркотични вещества са съставени 
предимно от български граждани, като основната им дейност е реализирането на 
транспортна дейност и логистика. Българските престъпни групи участват в трафика на 
хероин по т.нар. Балкански път – от Турция през България за страни от Западна 
Европа. Български граждани са установени като куриери на кокаин от страни от Южна 
Америка с крайна дестинация Западна Европа, като ползват всички известни начини за 
трафикиране – укриване в багаж, увиване около тялото, поглъщане и други. България 
е транзитна страна, като съвсем малка част от хероина остава за местно потребление. 

През 2013 г. се запази тенденцията за липса на единен наркопазар в страната. От 
получаваните по линията данни става ясно, че след отпадането по една или друга 
причина на основните в миналото „босове” на наркопазара, отделни самостоятелни 
групи се опитват да се наложат, като за по-голяма сигурност се снабдяват с наркотици 
по свои канали и сами ги пласират на наркозависимите. За да завладеят по-голяма 
част от пазара тези групи първоначално разпространяват наркотични вещества с 
много добро качество. 

Тенденцията през годината е най-често да се употребява и разпространява 
марихуана, амфетамини и метамфетамин. Оранжерии за отглеждане на канабис в 
домашни условия са открити на територията на цялата страна. 

Продължава нарастването на употребата и продажбата на нови психоактивни 
вещества – т.нар. „дизайнерски наркотици”, които водят до интоксикация на 
приемащите ги. Основните проблеми, свързани с тях са свободната им продажба в 
магазини в София, Слънчев бряг, Банско, Разград и Шумен и бързото навлизане на 
нови видове, които не са поставени под контрол. 

Могат да се откроят и някои регионални особености – напр. в района на 
Благоевград е характерно отглеждането на канабис, по Черноморието – употребата на 
кокаин и дизайнерски наркотици, в Сливенско и Ловешко – производство на 
метамфетамин в портативни лаборатории и в малки количества,  в областите Разград 
и Шумен – употреба на дизайнерски наркотици, и т.н. Основни разпространители и 
собственици (или наематели) на магазините, в които се продават тези вещества най-
често са поляци, латвийци и естонци. Част от тях са преместили дейността си от 
Великобритания, поради законодателни промени там. 93 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
93

 Източник: Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Национална полиция” 
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Конфискации на наркотични вещества 
 

Количество и брой на случаите на конфискация на незаконни наркотични 
вещества 
 

Общото количество наркотични вещества и прекурсори, задържани от Агенция 
„Митници” през 2013 г. възлиза на 489,204 кг и 15 826 таблетки в 94 случая. 

През последните години се наблюдава негативна тенденция на намаляване броя 
на задържаните количества наркотици от българската митническа администрация. 
Според статистиката на Агенция „Митници” драстичен е спадът на заловените 
количества хероин, който е основният вид наркотик, трафикиран през България (2009: 
928 кг; 2010: 222 кг; 2011: 298 кг; 2012: 129 кг; 2013: 179 кг). 

За първи път през последните четири месеца на 2013 г. се наблюдава леко 
увеличение при броя на случаите и конфискуваните количества наркотици и в частност 
при хероина. Най-значимото залавяне на 73 кг хероин беше направено на 17.10.2013 г. 
на МП Капитан Андреево. 

 
 

        

Снимки: Агенция Митници 

 

През 2013 г. митническите служители са предотвратили 27 опита за нелегален 
трафик на синтетични наркотици, което е 42% увеличение спрямо 2012 г. Най-голям 
дял както по отношение на броя на случаите, така и по отношение на задържаните 
количества заемат т.нар. „дизайнерски наркотици” и в частност синтетичните 
канабиноиди, транспортирани основно в пощенски и експресни куриерски пратки. За 
първи път през изминалата година количествата „дизайнерски наркотици”, внасяни от 
Китай надвишават значително (5 пъти) традиционните „европейски” синтетики – 
амфетамини, метамфетамини и екстази. 

И през изминалата година най-оригинални са начините на укритие на кокаин, 
пристигащ в България с въздушни пратки. Количества между 50 грама и 2 килограма, 
укрити импрегнирани в листове хартия, във вътрешността на дамски чанти, 
шоколадови бонбони, папки за документи, въжета и статуетки бяха открити в 8 случая 
от служители на митница Аерогара София. 
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Снимки: Агенция Митници 

 
Най-голямото количество кокаин в една пратка за изминалата година е 13 кг, укрити 

във вътрешността на два употребявани джета, пристигнали на пристанище Варна от 
Санта Лучия на 07.01.2013 г. 94 

 

 

    

Снимки: Агенция Митници 

 

Обобщените данни за иззетите количества наркотични вещества в България през 
2013 г. (по сведения от Главна дирекция „Национална полиция”, Министерство на 
вътрешните работи) са представени на Таблица 10-1. 

 
 
 

                                                 
94

 Източник: „Борба с наркотрафика“, Агенция „Митници“ 
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Таблица 10-1 

ДАННИ ЗА ИЗЗЕТИ КОЛИЧЕСТВА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ЗА 2013 Г. 

 

Канабис 
(суха маса) 

ГДНП 512,258 кг 44 случая 

Агенция „Митници“ 66,893 кг 25 случая 

Канабис 
(стръкове) 

ГДНП 47917 бр. 10 случая 

ГДБОП 647 бр.  

Хашиш ГДНП 4,990 кг 2 случая 

Хероин 
ГДНП 23,517 кг  

ГДБОП 7,766 кг  

Кокаин 
Агенция Митници 17,940 кг  

ГДНП 1,604 кг  

Кокаин 
(течен) 

ГДБОП 14 литра 2 случая 

Амфетамин 
(субстанция) 

ГДНП 27,929 кг  

Агенция Митници 0,014 кг  

Амфетамин 
(таблетки) 

ГДНП 408  

ГДБОП 1923  

Амфетамин 
(таблетки) 

ГДБОП 35,800 кг 1 случай 

Метамфетамин 
(субстанция) 

ГДБОП 2,866 кг  

Агенция Митници 3,541 кг  

Екстази 
(субстанция) 

Агенция Митници 13 кг 8 случая 

Екстази 
(таблетки) 

ГДНП 4167  

Агенция Митници 3  

Източник: Главна дирекция „Национална полиция”, МВР 

 

Голямо предизвикателство пред правораздавателните и законодателни институции 
в България е появата на все по-голям брой нови психоактивни  вещества, 
способността на производителите бързо да реагират на законодателните промени по 
отношение на този феномен чрез синтезиране на нови, непознати до момента 
вещества. Така наречените "legal highs" обхващат широка гама от вещества и 
продукти, предлагани основно в интернет или специализирани магазини и 
рекламирани като „билкови смеси“, „билков тамян“, „соли за вана“, „изследователски 
химикали“ и др., често представяни като „негодни за консумация“. 

От 2007 г. насам се наблюдава увеличение на общия брой иззети вещества за 
година. През 2007 г. са регистрирани 29 отделни случая, докато през 2012 г. техният 
брой е 156. През 2013 г. се наблюдава известен спад в броя на случаите на иззети 
нови вещества и връщане до нивото от 2011 г. (виж Фигура 10-2). 
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Фигура 10-2 

НОВИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007-
2013 Г. В БЪЛГАРИЯ (БРОЙ СЛУЧАИ НА ГОДИНА) 

 

 

Източник: Национална система за ранно предупреждение за нови наркотични вещества 
(НФЦ, НИКК-МВР, Агенция Митници и др.) 

 

Сравнителният анализ на данните за регистрираните случаи на залавяне на 
новопоявили се субстанции по групи вещества за периода 2007 – 2013 г. показва 
интересни тенденции. В периода 2007 – 2009 г. заловените нови психоактивни 
вещества са основно от групата на пиперазините, фенетиламините и „Други“. През 
2010 г. се отчита промяна при конфискацията на нови вещества – основно иззетите 
вещества са от групата на катиноните, броят на веществата от групата на 
пиперазините значително намалява, нараства броят на иззетите синтетични 
канабиноиди. От 2011 г. насам синтетичните канабиноиди представляват най-
голямата група конфискувани нови вещества в България, като през 2013 г. те са 
над 75% от общия брой иззети вещества. (виж Фигура 10-3) 

Фигура 10-3 

НОВИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА  
ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г. В БЪЛГАРИЯ 

 

Източник: Лаборатории на НИКК-МВР и на Агенция Митници 
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По данни от Агенция „Митници“ и Научно-изследователски институт по 
криминалистика и криминология към МВР през 2013 г. в България са регистрирани 106 
случая на изземване на нови психоактивни вещества. Синтетичните канабиноиди 
представляват най-често идентифицираната група вещества по отношение на брой 
случаи и количество – иззети са 108 886,07 грама в 80 случая. AM-2201 представлява 
най-голямото количество иззет  синтетичен канабиноид – 92 000,00 грама в 7 случая. 
Най-често идентифицираните канабиноиди през 2013 г. са – 5F-АКB-48 (12 случая, 
2811,15 грама) и JWH-018 (12 случая, 1596,53 грама). Най-разпространената 
комбинация от различни вещества в един продукт е между UR-144, STS-135 и МАМ-
2201 (13 случая, 314,83 грама). 

Два нови канабиноида са идентифицирани за първи път в България през 2013 г.:  
- 5F-APINACA - 13 случая, 131,15 грама общо тегло;  
- 5-Fluoro-UR-144 - 1 случай, 4800,00 грама. 

Катиноните представляват втората основна група иззети нови психоактивни 
вещества през 2013 г. (общо в 21 случая). Pentedrone е най-голямо количество иззето 
вещество от групата на катиноните – 356,63 грама в 13 случая. 

 

Количества и брой на конфискацията на прекурсори 
 

Успоредно с трафика на синтетични наркотици български граждани участват 
активно и в нелегалното им производство в държави в Централна Европа. Те 
подсигуряват част от необходимите за целта прекурсори, които се извличат от 
лицензирани в Турция лекарства, съдържащи псевдоефедрин. Таблетките се внасят 
нелегално в страната ни, изваждат се от оригиналните опаковки, препакетират се и се 
трафикират с други превозни средства до нелегалните лаборатории. През 2013 г. на 
границите на България бяха предотвратени 3 опита за трафик на такива препарати с 
общо задържано количество 108 кг и 727 таблетки. 95 

 

     

Снимки: Агенция Митници 

 

 

Брой на незаконните лаборатории и други разкрити специфични места за 
производство на наркотици и вида на наркотичните субстанции, произвеждани в 
тях 

 
По данни на Главна дирекция „Национална полиция“ в Министерство на 

вътрешните работи през 2013 г. общият брой на разкритите лаборатории за 
производство на синтетични наркотични вещества е 35, общият брой на закритите 
места за отглеждане на канабис е 44 и общата площ на откритите места за отглеждане 
на канабис е 25 декара. 

                                                 
95 

Източник: Агенция „Митници“, „Борба с наркотрафика“ 
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За периода 2009 – 2013 г. нараства броят на разкритите лаборатории за 
производство на синтетични наркотици, както и броят на разкритите места (открити 
и закрити) за отглеждане на канабис (виж Таблица 10-2). 

 

Таблица 10-2 

БРОЙ НА НЕЗАКОННИТЕ ЛАБОРАТОРИИ И ДРУГИ РАЗКРИТИ СПЕЦИФИЧНИ 
МЕСТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НАРКОТИЦИ ЗА ПЕРИОДА 2009 – 2013 Г. 

 

 
2009 г. 96 

3 лаборатории за синтез и таблетиране на амфетамини 

6 оранжерии за отглеждане на канабис 

 
2010 г. 97 

5 лаборатории за производство на амфетамини и метамфетамини 

26 помещения за отглеждане на канабис 

 
2011 г. 98 

11 лаборатории за производство на амфетамини и метамфетамини 

35 оранжерии и места за отглеждане на канабис 

2012 г. 99 7 лаборатории за производство на амфетамини и метамфетамини 

 
2013 г. 100 

35 лаборатории за производство на синтетични наркотични вещества 

44 закрити места за отглеждане на канабис и площ от 25 декара 
открити места за отглеждане на канабис 

 
 
 

Достъпност 
 

Достъпност на медикаменти 
 

Данните от последните проучвания показват, че набавянето на медикаменти 
(сънотворни, успокоителни, транквилизатори или антипаркинсонови) за употреба се 
реализира най-вече чрез рецепта от личния лекар. Значителен обаче е делът и на 
тези, които декларират, че последния път са си ги набавили чрез приятел, познат или 
роднина, както и по някакъв друг начин. (виж Фигура 10-4) 

От представената графика се вижда, че като цяло няма резки разграничения в 
различните възрастови групи по отношение на различните начини на набавяне на 
медикаменти. Това, което прави впечатление е отговорът „друго“ или „друг начин“, в 
който се забелязва по-високият дял при учениците 9-12 клас. 

 

                                                 
96

 Източник: Отдел „Наркотици“ – ГДБОП 
97

 Източник: ГДБОП и СБОП 
98

 Източник: ГДБОП - МВР 
99

 Източник: ГДБОП - МВР 
100

 Източник: Главна дирекция „Национална полиция“ - МВР 
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Фигура 10-4 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБХВАНАТИТЕ ЛИЦА ОТ РАЗЛИЧНИ ГРУПИ СПОРЕД 
НАЧИНА НА НАБАВЯНЕ (ПОСЛЕДНИЯ ПЪТ) НА СЪНОТВОРНИ, УСПОКОИТЕЛНИ, 
ТРАНКВИЛИЗАТОРИ ИЛИ АНТИПАРКИНСОНОВИ МЕДИКАМЕНТИ ЗА УПОТРЕБА 

 

Източници: Национално проучване сред общото население – 2012, Национално проучване сред 
учениците в гимназиален курс на обучение – 2013, Национално проучване сред младото население 
(20-34 години) – 2013 

 

Достъпност на нови психоактивни вещества 
 
По данни от Национално представително проучване сред учениците 9 -12 клас през 

2013 г. общо около 21-22 000 ученици в този възрастов пояс в България са употребили 
някакво ново вещество поне веднъж през последната година. 

Фигура 10-5 
 

УПОТРЕБА НА НОВИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА  
СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (9-12 КЛАС) 

 

Източник: Национално проучване сред учениците в гимназиален курс на обучение – 2011 и 2013 г. 
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В сравнение с данните от проучване сред учениците 9-12 клас, проведено през 
2011 г., се наблюдава известен спад (от 6,1% – 2011 г. до 4,9% – 2013 г.) при 
употребата някога в живота на нови психоактивни вещества. Спад е регистриран и при 
употребата през последните 30 дни – през 2011 г. 3,1% от анкетираните ученици 
посочват, че са употребили някакво ново психоактивно вещество през последния 
месец, докато през 2013 г. техният дял е 2,3 %. (виж Фигура 10-5) 

Друго предизвикателство на пазара по отношение на незаконните наркотици и на 
неконтролираните вещества в европейски мащаб през последните години са 
възможностите, които предлага интернет. Най-общо казано една от характеристиките 
на пазара на новите психоактивни вещества е, че той е ориентиран именно там. 
Сравнението на данните от различни проучвания и групи население (учениците 9-12 
клас, младежите 15-24 г. и младото население на възраст 15-34 години) дават 
интересен поглед към достъпността на новите психоактивни вещества през 
последната година (виж Фигура 10-6). 

 

Фигура 10-6 

ОТ КЪДЕ СЕ СНАБДИХТЕ/СНАБДЯВАХТЕ С ТЯХ  
ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА? (%) 101 

 
Източници: Национално проучване сред учениците в гимназиален курс на обучение – 2013,  
                      Национално проучване сред младото население – 2013 

 

Както се вижда при 47-56% от случаите снабдяването с тези вещества се е 
реализирало чрез приятел или съученик. Приблизително такъв дял (45-49%) са 
случаите на доставяне чрез дилър. Снабдяването чрез сайт, в частност български или 
чуждестранен е било осъществено в 8% до 12%, като в най-малко случаи 
снабдяването е било от магазин в чужбина (4-5%). Като обобщение може да се каже, 
че снабдяването с нови психоактивни вещества в България през последната 
година се реализира най-често чрез приятел или дилър.  

В 2/3 от случаите новите психоактивни вещества са били под формата на 
растителна смес за пушене, в около половината от случаите тези вещества са били 
под формата на прах, а в по-малко от случаите са били кристали или таблетки. Най-
рядко тези вещества са представлявали течност (виж Фигура 10-7). 
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 Забележка: Данните включват отговорите на лицата декларирали употреба на нови психоактивни 
вещества през последните 12 месеца 
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Фигура 10-7 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРИТЕ ЗА ПРИДОБИТИТЕ НОВИ ВЕЩЕСТВА 
СПОРЕД ФОРМАТА НА СУБСТАНЦИЯТА ИМ (%) 102 

 

 
Източници: Национално проучване сред учениците в гимназиален курс на обучение – 2013,  
                      Национално проучване сред младото население – 2013 

 

В заключение достъпа до нови психоактивни вещества в България се 
осъществява най-често чрез приятел или дилър, като веществото е най-вече под 
формата на растителна смес за пушене или прах. 

 
 
 
Цена на наркотиците  
 

Цена на едро 103 
 

Постановление № 23 на МС от 29 януари 1998 г. е предназначено за 
определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на 
съдопроизводството в България, както и последното му изменение в Държавен 
вестник (бр. 14 от 18 февруари 2000 г.). Съгласно Приложение № 1 (Цени на 
наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството) и 
Приложение № 2 (Цени на наркотичните вещества, пласирани на улицата, за 
нуждите на съдопроизводството) се изчислява стойността на дадено наркотично 
вещество, като за хероин и кокаин се назначава съдебно химико-физическа експертиза 
за установяване на процентното съдържание на активното вещество. За останалите 
вещества цените са без изисквания за процентно съдържание на активно вещество. 
(виж Таблица 10-3) 
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 Забележка: Данните включват отговорите на лицата декларирали употреба на нови психоактивни 
вещества през последните 12 месеца 
103 

С цел улесняване на изчисленията, съотношението на лев спрямо евро в цените е закръглено на 2:1 
вместо реалното 1.95583:1 
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Таблица 10-3 

ЦЕНИ НА НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА ПО ГРАФИКА ЗА НУЖДИТЕ НА 
СЪДОПРОИЗВОДСТВОТО 

вещество мярка 

цени в евро според процентното съдържание  
на активен компонент 

0-15% 16-30% 31-45% 46-60% 31-75% 76-90% над 91% 

Хероин 1 кг 20 000 25 000 32 500 45 000 62 500 90 000 125 000 

Кокаин 1 кг 22 500 30 000 42 500 60 000 95 000 132 500 140 000 

Източник: Постановление № 23 на МС от 29 януари 1998 г., Приложение № 1 

 
Продажната цена на едро на наркотиците (по данни на Главна дирекция 

„Национална полиция“ – МВР) е представена в Таблица 10-4. 
Таблица 10-4 

Цени на някои наркотици на едро 104 

вид 

цена (евро) 

мярка     от     до 

Марихуана (българска) кг 4 000 5 000 

Марихуана (холандска) кг 7 500 10 000 

Хероин кг 12 500 15 000 

Кокаин (хидрохлорид на прах) кг 35 000 45 000 

Амфетамин (субстанция) кг 2 250 3 000 

Метамфетамин (кристал) кг 30 000 35 000 

Метамфетамин (таблетки) кг 3 000 4 000 

Амфетамин (таблетки) кг 1 000 1 500 

Екстази кг 1 500 2 500 

Източник: Главна дирекция „Национална полиция, МВР 

                                                 
104 

С цел улесняване на изчисленията, съотношението на лев спрямо евро в цените е закръглено на 2:1 
вместо реалното 1.95583:1 

Цени в евро без изисквания за % съдържание 

Марихуана 1 кг 2 000 

Хашиш 1 кг 2 500 

Хашишово масло 1 кг 10 000 

Морфин 1 кг 30 000 

Кодеин 1 кг 20 000 

Амфетамини 1 кг 15 000 

Фенитилин 1 кг 17 500 

Метамфетамин 1 кг 12 500 

Субституирани амфетамини 1 кг 16 000 

LSD 1000 дози 30 

Фенобарбитал 1 кг 1 000 

Флунитразепам 1 кг 4 500 

Бромазепам 1 кг 1 000 

Диазепам 1 кг 1 000 
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Цена на улично ниво 
 

Започваме анализа с кратък преглед на средните стойности на цените на 
наркотиците на улично ниво в ЕС през периода 2002 – 2012 г. 105 

 

Амфетамини 

Минималната цена за грам амфетамини в ЕС за периода 2002 – 2012 г. е в рамките 
на 0,6 евро (Турция) през 2006 г. до 4,88 евро за грам през 2002 г. (Франция).  

Максималната цена за грам е регистрирана в границите на 55 евро през 2002 г. 
(Швеция) до 200 евро за грам през 2011 г. (Словения).   

Средната цена в евро за грам за периода е от 15 евро през 2011 г. до 23,45 евро за 
грам амфетамини през 2006 г. 

 

Метамфетамини 

През 2012 г. е регистрирана най-ниската минимална цена за грам метамфетамини 
– 1,2 евро (Литва).  

Максималната цена за грам е регистрирана в границите на 62,7 евро през 2004 г. 
(Чехия*) до 237,2 евро за грам през 2010 г. отново в Чехия.   

Средната цена за периода е от 20 евро през 2005 г. до 51 евро за грам 
метамфетамини през 2008 г. 

 

Фигура 10-8 

ЦЕНА НА УЛИЧНО НИВО – АМФЕТАМИНИ (ЕВРО/ГР.) И  
МЕТАМФЕТАМИНИ (ЕВРО/ГР.) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                 
105

 Източник: EMCDDA, Statistical bulletin 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, Data 
and statistics 2014 

 

година мин. макс. средна

2002 4.88 55 17

2003 3 70 17.34

2004 0.6 93.1 17.88

2005 2.5 88 17.04

2006 1.7 104.2 23.45

2007 1 60 16.61

2008 1.5 55.6 16.06

2009 1 64.3 17.55

2010 2 59.3 16.55

2011 1.7 200 15.23

2012 2.6 135 17.38

Амфетамини (евро/гр.)

година мин. макс. средна

2004* 12.5 62.7 34.5

2005 1.67 69 20.32

2006 2 145.5 24.75

2007 6 146.1 25.65

2008 2 148.1 51.06

2009 2.6 189 37.59

2010 3.6 237.2 36.37

2011 2.3 200 39.67

2012 1.2 199 35.13

Метамфетамини (евро/гр.)
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Канабис 

Докато в първата половина на разглеждания период средната цена на канабис-
смола е по-висока от тази на канабис-трева, то през 2009 г. цената на канабис-трева е 
по-висока. През последните три години (2010 до 2012 г.) се наблюдава изравняване на 
цените. 

Фигура 10-9 

ЦЕНА НА УЛИЧНО НИВО – КАНАБИС-СМОЛА И КАНАБИС-ТРЕВА (ЕВРО/ГР.) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Екстази 
 

Цената за таблетка екстази се оказва една от сравнително най-постоянните цени 
на уличния пазар в Европа. Минималната цена за периода е в рамките на 0,3 през 
2005 г. (Белгия) до 1,5 евро през 2002 г. (Франция).  

По-сериозно увеличение има на максималната цена за таблетка през 2008 и 2010 г. 
съответно максимална цена в размер на 70 евро за таблетка екстази  в Кипър и 50 
евро за таблетка във Франция. 

Средната цена за периода е в рамките на 7-9 евро за таблетка. 

Фигура 10-10 
 

ЦЕНА НА УЛИЧНО НИВО – ЕКСТАЗИ (ЕВРО/ГР.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

година мин. макс. средна

2002 1.5 35 8.31

2003 1 30 8.71

2004 1 24 7.23

2005 0.3 26 7.18

2006 0.4 27.8 6.67

2007 0.6 22 7.22

2008 0.5 70 7.21

2009 1 25 7.25

2010 1 50 6.96

2011 1 25 7.72

2012 0.4 25 7.95

Екстази (евро/табл.)

година мин. макс. средна мин. макс. средна

2002 1.4 25 9.41 1.1 11 6.93

2003 2 25 9.06 0.9 16 6.53

2004 1 25 6.9 0.6 16 5.85

2005 1.6 20 7.63 0.5 20 6.4

2006 1.5 31.3 6.27 0.5 24.3 6.44

2007 1.5 22.2 9.4 0.5 25.6 6.3

2008 0.6 60 7.33 1 60 7.52

2009 1.5 120 8.86 0.5 100 13.31

2010 1.5 50 8.82 0.2 60 8.88

2011 1 42.5 10.21 1 30 10.33

2012 1 43 10.11 1 50 10.54

Канабис-смола (евро/гр.) Канабис-трева (евро/гр.)
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LSD 

 
Най-ниска минимална цена за доза LSD е регистрирана през 2005 г. – 0,74 евро в 

Обединеното Кралство и най-висока през 2002 г. – 3,14 евро за доза отново в 
Обединеното Кралство.  

Максималната цена на LSD  за периода 2002 – 2012 г. е сравнително стабилна. 
Най-ниската регистрирана максимална цена е през 2002 г. – 28,7 евро до 35-40 евро за 
доза през 2003 – 2012 г.  

Средната цена остава относително стабилна за периода. 

Фигура 10-11 

ЦЕНА НА УЛИЧНО НИВО – LSD (ЕВРО/ДОЗА) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кокаин 

 
Кокаинът е най-скъпият наркотик, предлаган на пазара. Това, което прави 

впечатление е, че през последните няколко години в европейски мащаб намалява 
минималната цена на улично ниво на този наркотик. 

Максималната цена няма ясно изразена тенденция през периода, като през 2012 г. 
най-високата максимална цена за грам кокаин  е 250 евро. 

Фигура 10-12 

ЦЕНА НА УЛИЧНО НИВО – КОКАИН (ЕВРО/ГР.) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

година мин. макс. средна

2002 3.14 28.7 8.82

2003 2.2 35 9.38

2004 2.2 35 12.03

2005 0.74 35 13.03

2006 1 35 11.62

2007 1.5 35 13.5

2008 1.2 35 11.94

2009 1 37 11.59

2010 1.3 35.6 11.53

2011 2 40 13.21

2012 1 35 11.82

LSD (евро/доза)

година мин. макс. средна

2002 34.57 250 58.3

2003 10 250 74.38

2004 20 187.5 72.19

2005 20 138.7 66.96

2006 20 150 66.09

2007 20 146.2 63.81

2008 23.2 160 62.93

2009 10 200 66.51

2010 15 250 67.53

2011 14 166.6 67.47

2012 13 250 67.37

Кокаин (евро/гр.)
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Хероин 
 

Цената на хероина на улично ниво в разглеждания период е с най-висока разлика в 
рамките на минимална и максимална цена, като разликата е от 1 евро минимална цена 
за грам хероин през 2007 г. до 324 евро за грам като максимална цена през същата 
година. Минималната цена се запазва за последните две години (2011 – 2012 г.) в 
размер на 4 евро (Турция), а максималната намалява от 387,4 евро за грам (Швеция) 
през 2011 г. на 287,2 евро (Швеция) за грам през 2012 г. 

Средната стойност за грам хероин е сравнително стабилна в рамките от 46 евро 
най-ниска средна стойност за грам хероин през 2002 г. до 65 евро най-висока средна 
стойност  за грам хероин през 2005 г. 

Фигура 10-13 

ЦЕНА НА УЛИЧНО НИВО – ХЕРОИН (ЕВРО/ГР.) 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

В общи линии цените на наркотиците на улично ниво в България през периода 
2011-2013 г. не показват особено радикални промени, но все пак могат да бъдат 
отчетени някои движения (виж Таблица 10-5). Данните за минимална, максимална и 
най-разпространена цена за всяко от веществата в България през последните три 
години (2011 – 2013 г.). обобщават получаваната информация от няколко източника в 
страната: ГДБОП – МВР за периода 2011 – 2012 г., ГДНП – МВР за 2013 г., както и 
ОСНВ и аутрич програмите в цялата страна за целия разглеждан период. 

Само вносният канабис остава почти без никаква промяна в цената през 
разглеждания календарен период. Промяна бележи най-разпространената цена на 
веществото от 12,5 евро за грам през 2011 г. на 10 евро за грам през 2013 г. В 
сравнение с предходната 2012 г. за грам канабис (смола) и доза LSD се забелязва 
увеличение на минималната, максималната и най-разпространената цена, като 
максималната цена на хашиша се повишава с 10 евро всяка година, то минималната 
цена е на стойност от 2011 г. Не трябва да се пропуска повишаването на най-
разпространената цена за грам канабис (смола) от повече от два пъти за първите две 
години и увеличаването 4 пъти за разглеждания период – от 5 евро през 2011 г. на 20 
евро за грам през 2013 г. Забелязва се леко повишаване на минималната цена за грам 
хероин, като в сравнение с 2012 г. максималната и най-разпространената цени 
запазват своите стойности. Цените на кокаина са със стойности от 2011 г. за грам, като 
спрямо 2012 г. намалява максималната цена – от 125 на 100 евро за грам. Сериозна 
промяна не се забелязва и в цените за грам амфетамин, като и за трите години най-
разпространената цена е в рамките на 10 евро. И през трите години максималната 

година мин. макс. средна

2002 20 382 45.74

2003 5 274 64.3

2004 1.2 274 54.75

2005 7.2 269 64.85

2006 10 216 56.75

2007 1 324 57.92

2008 10 264.9 59.43

2009 8 282 59.75

2010 8 314.5 59.91

2011 4 387.4 56.13

2012 4 287.2 63.57

Хероин (евро/гр.)
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цена за грам метамфетамин остава 40 евро, леко се повишава минималната сена 
спрямо 2012 г., а най-разпространената цена е фиксирана в рамките на 25 евро за 
грам. Най-разпространената цена за таблетка екстази за 2013 г. е 7,5 евро. 

 

Таблица 10-5 

ЦЕНИ НА НЯКОИ НАРКОТИЦИ В БЪЛГАРИЯ В ЕВРО ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2013 Г. 
 

 Канабис (смола)  

грам 

Канабис (трева) 

грам 

Канабис (вносен) 

грам 

Хероин 

грам 

Кокаин 

грам 

‘11 ‘12 ‘13 ‘11 ‘12 ‘13 ‘11 ‘12 ‘13 ‘11 ‘12 ‘13 ‘11 ‘12 ‘13 

МИН. 
ЦЕНА 5 1,5 5 2,5 1 2 5 5 5 12,5 12,5 15 40 40 40 

МАКС. 
ЦЕНА 20 30 40 15 17,5 17,5 30 30 30 40 50 50 100 125 100 

НАЙ-
РАЗПР. 
ЦЕНА 

5 7,5 20 7,5 6-7,5 10 12,5 10-12,5 10 25 30-35 30 60 60-70 60 

 
 

Амфетамин 

грам 

 

Метамфетамин 

грам 

 

Екстази 

таблетки 

 

LSD 

доза 

 

Крек 

грам 

 

Синсемила 

грам 

‘11 ‘12 ‘13 ‘11 ‘12 ‘13 ‘11 ‘12 ‘13 ‘11 ‘12 ‘13 ‘13 ‘13 

 
              

МИН. 
ЦЕНА 3 5 3 10 5 6,5 2,5 2 2,5 7,5 4 7,5 10 5 

МАКС. 
ЦЕНА 30 25 25 40 40 40 25 15 15 20 25 30 15 25 

НАЙ-
РАЗПР. 
ЦЕНА 

10 10 10 15-25 10-30 25 5 5-7,5 7,5 10 5 15 12,5 5 

 
Източници: ГДБОП, ГДНП, ОбСНВ, Аутрич програми 

 
 

Новото, което се появява на пазара като цена на наркотик е цена за крек и 
синсемила. Допреди три години липсваха данни по отношение на цените им, но през 
2013 г., макар и без широко разпространение и дори липса в някои области в страната 
такива се появиха – най-разпространената цена за грам крек е 12,5 евро, а за грам 
синсемила – 5 евро. 

В обобщение по отношение на цената на наркотиците на улично ниво може да 
се каже, че през периода 2011 –2013 г. сериозно се е повишила най-
разпространената цена за грам канабис (смола), отново са се появили някои 
„забравени“ през последните години наркотици, а именно LSD, което също 
повишава своята цена за доза в разглеждания период, както и появата на крек. 

 
 
Чистота / сила на въздействие на незаконните наркотици 

 
Процентното съдържание на тетрахидроканабинол (ТНС) в изследваните обекти 

хашиш и коноп, отбелязва значително повишаване. Максималното съдържание на ТНС 
в хашиша е 25,1%, а при конопа 27,5%. Обектите коноп са със средно съдържание на 
ТНС над 9,1%. 
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При пробите с хероин също се забелязва леко покачване на процентното 
съдържание на активния им компонент. Максималното съдържание на 
диацетилморфин в пробите е 74,4%, а средният процент е 17,3. 

При обектите, съдържащи кокаин се запазва същата тенденция за покачване на 
процентното съдържание на активния компонент в сравнение с миналата година. 
Средно с по 5% са нараснали стойностите на максимум, средна и медиана.  
Максималното съдържание на кокаин през 2012 г. е било 75%, а през 2013 г. то е 
80,0%. Средното съдържание на кокаин в пробите през 2012 г. е било 24,8%, а през 
2013 г. то е 30,5%.  

През 2013 г. процентното съдържание на пробите, съдържащи амфетамин бележи 
лек спад. Това се забелязва най-добре при средната стойност – от 13,9% през 2012 г. 
на 8,5 % през 2013 г. 

Съществено различие в процентното съдържание на метамфетамина през 2013 г. 
в сравнение с предходната година е големият брой на пробите с ниско съдържание на 
метамфетамин, което се вижда от стойността на най-често срещаните проби (мода), 
която е 3%. Въпреки това средната стойност 36,9% е съизмерима с тази от 
предходната година 37,6% поради наличие на проби с много високо процентно 
съдържание. Таблетките, съдържащи метамфетамин са с процентно съдържание от 
0,5% до 2% на активен компонент, а записите са само 6. Това показва, че 
метамфетаминът се среща основно като кристално вещество.  

През 2013 г. процентното съдържание на таблетките, съдържащи MDMA запазва 
приблизително стойностите от предходната година. Максималното съдържание на 
MDMA в таблетки през 2013 г. е 58%, а средната стойност е 29,5%.  През годината са 
изследвани и обекти, представляващи кристални и прахообразни вещества, 
съдържащи MDMA. В тях максималното съдържание на MDMA е 80%.106 

 

 

Състав на незаконните наркотици и наркотичните таблетки 107 

 

Най-често срещаните примеси в хероина отново са кофеин и парацетамол. Но в 
голяма част от пробите продължава да се среща и фентанил. В пробите с фентанил, 
хероинът е с процентно съдържание от 0,1%  до 5,8%. 

Примесите в кокаина продължават да са много и най-разнообразни: кофеин, 
лидокаин, бензокаин, фенацетин, левамизол. 

Най-разпространените примеси в амфетамина през 2013 г. отново са кофеин, 
хинин и лидокаин. Други често срещани примеси са: бензокаин, пирацетам, 
парацетамол и креатин. 

В метамфетамина добавените вещества са предимно парацетамол, 
хлорфенирамин, кофеин, хинин и ефедрин. 

В таблетките, съдържащи MDMA най-често срещания примес е кофеин. 

 

 

 

                                                 
106

 Източник: Научноизследователски институт по криминалистика и криминология, „Процентното съдържание на 
наркотични вещества,  изследвани в лабораторията на сектор „Наркотици”-НИКК-МВР през 2013 г.“ 
107

 Източник: Научноизследователски институт по криминалистика и криминология, „Процентното съдържание на 
наркотични вещества,  изследвани в лабораторията на сектор „Наркотици”-НИКК-МВР през 2013 г.“ 
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НСНВ – Национален съвет по наркотичните вещества  
НТЛД – Национална телефонна линия за деца 
НЦН – Национален  център по наркомании  
НЦОЗА – Национален център по обществено здраве и анализи 
ОДМВР – Областни дирекции на министерство на вътрешните работи  
ООН – Организация на обединените нации 
ОП – Окръжна прокуратура 
ОП РЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  
ОПГ – Организирани престъпни групи 
ОСНВ – Общински съвет по наркотични вещества  
ПАВ – Психоактивни вещества 
ПВС – Персистиращо вегетативно състояние 
ПИЦ – Превантивно-информационен център 
ППЗЗД – Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето 
ППЗСП – Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане 
РЗИ – Регионална здравна инспекция 
РИО – Регионален инспекторат по образование 
РИОКОЗ – Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве 
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 
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  
ЦПЗ – Център за психично здраве 
ЦСМД – Център по съдебна медицина и деонтология 
ЦСМП – Център за спешна медицинска помощ 
ЦСРИ – Център за социална рехабилитация и интеграция 
 
EMCDDA – Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите 
OASYS – Специализирана методика за оценка на риска от рецидив и вреди 
THC – Тетрахидроиканабинол 
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