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ЗДРАВНА ПОЛИТИКА

Въведение
Европейският доклад за наркотиците – 2016 съдържа

информация в направленията: предлаганите наркотици и
пазарът (глава І); разпространението на наркотици и пазарът
(глава ІІ); свързаните с наркотици вреди и ответните марки
(глава ІІІ) и Приложения – таблици с национални данни.
Докладът е резултат от колективните усилия на специалисти
от Европейския център за мониторинг на наркотиците и нар-
команиите (EMCDDA) – Лисабон, националните фокусни
центрове на държавите членки на ЕС и мрежата Reitox, които
предоставят информация за здравните и социалните ответни
действия, насочени срещу употребата на наркотици и свър-
заните с тази употреба вреди. Анализът за пореден път раз-
крива, че Европа е изправена пред все по-сложен проблем
с наркотиците, в рамките на който все по-важно значение
придобиват стимулантите, новите психоактивни вещества,
злоупотребата с лекарства и проблемната употреба на канабис.
Наред с това докладът ни напомня, че част от проблемите,
наследени от миналото, все още са актуални, въпреки че
предизвикателствата, които тези проблеми пораждат понас-
тоящем за политиката и практиката се променят.

Проблемът с опиоидите в Европа запазва централното
си значение за анализа през 2016 г., което отразява значи-
телното въздействие, което тези наркотици все още оказват
върху данните за смъртността и заболеваемостта. Понас-
тоящем наблюдаваме все по-сложна зависимост между упот-
ребата на хероин и на синтетични опиоиди, придружена от
будещо тревога нарастване на общите оценки за броя на
свързаните с употреба на опиоиди смъртни случаи. Наред
с това понастоящем службите за лечение в Европа трябва
да удовлетворяват по-комплексните здравни потребности
на застаряващата група на употребяващите хероин и органите,
които определят политиките, полагат усилия да определят
най-подходящите дългосрочни цели на лечението за тази
група. В същото време разразилите се нови епидемии от
употреба на хероин в други части на света ни напомнят, че
в тази област е необходимо да бъдем бдителни и подобно
наблюдение би имало решаващо значение.

Усилията за възпрепятстване са затруднени от факта,
че производството на канабис, синтетични наркотици и на ня -
кои опиоиди и нови психоактивни вещества понастоящем се
осъществява в Европа, в близост до потребителските паза ри.
Разгледан в своята цялост, този нов анализ подчертава необ-
ходимостта дневният ред на европейската политика в областта
на наркотиците да обхване по-широк и по-комплексен набор
от теми на политиката в сравнение с досегашното положение.

Употребата на канабис. Силата на действие както
на канабиса-смола, така и на канабиса-трева, понастоящем
е по-голяма в сравнение с миналото и тази тенденция буди
тревога. Повишаването на силата на действие на наркотика
може да доведе до повишаване на рисковете за употребява-
щите, страдащи както от остри, така и от хронични здравни
проблеми. В Европа, за разлика от други части на света, ка-
набисът обикновено се пуши в съчетание с тютюн. Важно
е да се реализира единодействие между политиките за контрол
на канабиса и на консумацията на тютюн, данните за про-
изводство на такива продукти по поръчка и използване на
целенасочени маркетингови похвати.

Общите равнища на употреба на канабис не намаляват
и дори вероятно започват да нарастват сред някои групи.

Нови оценки показват, че на канабиса се пада най-
голям дял от стойността на незаконния пазар на наркотици
в Европа. Подобрява се разбирането и за здравните и соци-
алните разходи, които произтичат от употребата на канабис.

Тези разходи са най-изразени сред често и дългосрочно упот-
ребяващите, като се смята, че около 1% от възрастните ев-
ропейци употребяват канабис всекидневно или почти все-
кидневно. Около 60% от тези лица са на възраст между 15
и 34 години, като повече от три четвърти от тях са мъже.

Сред всички възрастови групи канабисът е най-масово
използваният незаконен наркотик в ЕС. Оценките са, че
51,5 млн. мъже и 32,4 млн. жени в този регион на света са
употребявали поне веднъж в живота си различни форми на
канабис. Обикновено този наркотик се употребява чрез пу-
шене и в Европа често се смесва с тютюн. Честотата на упот-
реба варира от инцидентна до редовна и зависима. Според
оценките 16.6 млн. млади европейци (на възраст между 15
и 34 години) или 13.3% от тази възрастова група са употре-
бявали канабис през последната година, като същото важи
за 9,6 млн. от младежите на възраст между 15 и 24 години
(16,4% от тази възрастова група). Сред младите хора, които
са употребявали канабис през последната година, съотно-
шението на мъжете спрямо жените е 2 към 1.

Причините за нарастването на броя на постъпващите
на лечение не са ясни, но това може да се дължи на промени
в равнищата на разпространение на употребата на канабис
и на повишена интензивност на употребата, както и на други
фактори, като наличието на по-увреждащи продукти или
такива с по-голяма сила на действие, увеличаване на дос-
тъпността на лечението за употреба на канабис и промени
в практиките за насочване към лечение.

Синтетичните канабиноиди се продават като „закон-
ни“ заместители на канабиса и в някои случаи се рекламират
като „смеси от екзотични аромати“ и „продукти, които не са
предназначени за човешка консумация“, с цел да се заобиколи
законодателството за защита на потребителите и лекарствата.
Това е най-голямата група нови наркотици, наблю давана от
EMCDDA, обстоятелство, което отразява както голя мото тър-
сене на канабис в Европа, така и капацитета на производителите
да пускат на пазара нови канабиноиди, когато съществуващите
продукти биват поставяни под контрол.

Синтетичните катинони са втората по големина група
вещества, наблюдавана от EMCDDA. Тези вещества са от-
крити за първи път в Европа през 2004 г. и оттогава са иден-
тифицирани 103 нови катинона, от които 26 – през 2015 г.
Синтетичните катинони обикновено се продават като „за-
конни“ заместители на стимуланти като амфетамина, MDMA
и кокаина. Понастоящем EMCDDA наблюдава 14 нови и не-
контролирани бензодиазепина. В някои случаи тези вещества
се използват от фалшификатори за производство на подпра-
вени лекарства, предназначени за продажба в Европа. При-
мерите за тази практика включват фалшивите таблетки ал-
празолам, заловени през 2015 г., за които е установено, че
съдържат флубромазолам, както и фалшиви таблетки диа-
зепам, съдържащи феназепам. В някои европейски държави
тези подправени лекарства вече са важен елемент от неза-
конния пазар на наркотици.

От здравна гледна точка много синтетични канабиноиди
са значително по-токсични, като са докладвани случаи на ма-
сови отравяния и дори смъртни случаи. Заплахата, свързана
с тези вещества, е изтъкната в публикувано през февруари
2016 г. предупреждение на EMCDDA относно синтетичния
канабиноид MDMB-CHMICA – наркотик, който е свързан с
13 смъртни случая и 23 случая на несмъртоносна интоксикация.
Съдържание на този химикал е установено в повече от 20
различни смеси за пушене, а свързани с него случаи на смърт
или отравяне са установени в осем държави, като е възможно
тези случаи да са разпространени и в други държави.

ЕВРОпЕйСКИ ДОКЛАД ЗА НАРКОТИЦИТЕ – 20161 Г.

1 Материалът представлява в съкратен вид доклада на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании в Лисабон
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По правило лицата, които приемат тези продукти, ня-
мат информация за химикалите, които се съдържат в тях.
Случаи на настъпили вреди се свързват също така и с не-
контролирани стимуланти и опиоиди, за които е предоставена
информация чрез системата на ЕС за ранно предупреждение.
Ефективните и бързи ответни действия в случаите на про-
дажба на слабо проучени химикали, за които впоследствие
се установява, че са силно токсични, е едно от основните
предизвикателства пред политиката в тази област.

Употребата на синтетични опиоиди е повод за загри-
женост. Синтетичните опиоиди и лекарствата изглежда също
имат съществен принос за смъртните случаи в резултат на
употреба на наркотици в някои части на Европа. Загриженост
поражда злоупотребата с бензодиазепини и други лекарства,
които биват отклонявани от производството на лекарства
или доставяни от нелицензирани източници, но приносът
на тези вещества за смъртните случаи в резултат на употреба
на наркотици в Европа остава слабо проучен. 

Хероинът е най-често предлаганият опиоид на евро -
пейския пазар на наркотици. В Европа традиционно се пред-
лагат две форми на вносния хероин. Обичайно предлаган е
кафявият хероин (основната химична форма на този нарко-
тик), предимно с произход от Афганистан. Значително по-
рядко срещан е белият хероин (под формата на сол), който
обикновено е с произход от Югоизточна Азия, но понастоя-
щем вероятно се произвежда и в Афганистан, и в съседните
му страни.

Хероинът заема съществено място в данните за слу-
чаите на смъртоносна свръхдоза, а освен това е най-често
посочваният незаконен наркотик съгласно нови европейски
данни на нивото на отделните градове относно приетите в
болниците спешни случаи.

Продължават да се наблюдават признаци на устой-
чивост на европейския пазар на наркотици, който за употреба
на хероин остава стабилен или намалява, а случаите на
свръхдоза все още са проблем предимно сред по-възрастните
употребяващи опиоиди. Въпреки това е установено неголямо
нарастване на броя на смъртните случаи в резултат на свръх-
доза сред по-младите възрастови групи в някои държави и
този проблем трябва да бъде проучен по-внимателно. 

Европа е преживяла различни вълни на хероинова за-
висимост. Първата от тях засяга редица западноевропейски
държави през периода след средата на седемдесетте години
на миналия век, а втората вълна засяга други държави, най-
вече в Централна и Източна Европа, от средата до края на
деветдесетте години на века.

През следващите години в някои държави се наблюдава
разпространение на тези тенденции от градските центрове
към селските райони и малките градове. През периода след
2010-2011 г. показателите в много европейски държави очер-
тават тенденция на намаляване на новите случаи на зависима
употреба на хероин и наличието на застаряваща група на
високорисково употребяващи опиоиди, много от които по-
лучават опиоидна субституираща терапия.

Кокаин. В Европа се предлагат две форми на кокаина,
като най-често срещан е кокаинът на прах (хидрохлоридна
сол, HCl). По-малко достъпна е подходящата за пушене
форма на наркотика (свободна основа), известна като крек. 

Кокаинът се произвежда от листата на храста кока.
Производството на наркотика е съсредоточено почти изклю-
чително в Боливия, Колумбия и Перу, като той се транспор-
тира до Европа чрез маршрути по въздух и море.

Кокаинът е най-често употребяваният незаконен нар-
котик от групата на стимулантите в Европа, чиято употреба
обаче е по-разпространена в Южна и Западна Европа.

Кокаинът на прах (кокаин хидрохлорид) се приема
предимно чрез смъркане (назална инсуфлация), а понякога

и чрез инжектиране, докато крекът (кокаин основа) обик-
новено се приема чрез пушене. Съгласно направените оценки
около 2,4 млн. млади хора на възраст между 15 и 34 години
(1.9% от тази възрастова група) са употребявали кокаин през
последната година.

Много употребяващи кокаин приемат наркотика с цел
развлечение, като употребата му е най-честа през уикендите
и празничните дни. Сред редовно приемащите наркотика
може да се направи общо разграничение между по-добре
интегрираните в обществото употребяващи, които често
приемат кокаин чрез смъркане

Кокаинът е най-често употребяваният незаконен нар-
котик от групата на стимулантите в Европа чрез инжектиране
или пушене на крек, понякога съчетано с употреба на опиоиди.
Само Испания, Нидерландия и Обединеното Кралство отчитат
разпространение на употребата на кокаин сред младите хора
през последната година, възлизащо на 3% или повече. 

Анализ на общинските отпадъчни води за следи от
употребата на кокаин, проведен в рамките на проучване в
множество градове, допълва резултатите от проучванията
сред населението. Резултатите от проучването са представени
в стандартизирани стойности (масови товари) на следите
от наркотични вещества на 1000 население на ден. В резултат
на проведен през 2015 г. анализ са регистрирани най-високите
нивà на бензоилекгонин, основният метаболит на кокаина,
в градове в Белгия, Испания, Нидерландия и Обединеното
кралство. На Испания, Италия и Обединеното кралство се
падат около 74% от всички отчетени случаи на постъпване
на лечение за употреба на кокаин в Европа.

Синтетичните опиоиди, посочени от постъпилите
на лечение, включват метадон, бупренорфин, фентанил, ко-
деин, морфин, трамадол и оксикодон. Понастоящем в някои
държави употребата на различни от хероин опиоиди пред-
ставлява най-разпространената форма на употреба на опиоиди
сред постъпващите на лечение.

През 2014 г. 18 европейски държави са отчели, че над
10% от всички пациенти, постъпили на специализирано ле-
чение за употреба на опиоиди, са били лекувани за проблеми,
свързани преди всичко с употреба на опиоиди, различни от
хероин (Бупренорфин, Метадон, Фентанил). 

Инжекционната употреба на наркотици обикновено
се свързва с опиоидите, но в някои държави сериозен проблем
е инжекционната употреба на стимуланти като амфетамините
и кокаина. Макар че инжекционната употреба на синтетични
катинони не е широко разпространена, тя продължава да
фигурира за някои специфични групи от населението – па-
циенти на лечение за употреба на наркотици и относително
малки групи мъже, които имат сексуални контакти с мъже.

Актуални оценки за разпространението на инжекци-
онната употреба на наркотици са налични за 16 държави,
където стойностите варират от по-малко от 1 до повече от
9 случая на 1000 население на възраст между 15 и 64 г.

Сред постъпилите за първи път на лечение за употреба
на наркотици през 2014 г., които посочват хероина като ос-
новен наркотик, 33% са посочили инжектирането като основен
начин на приемане на наркотика, което е спад в сравнение
с установеното през 2006 г. равнище от 43% . Сред употре-
бяващите от тази група равнищата на инжекционна употреба
варират от 11% в Испания до повече от 90% в Латвия и Ру-
мъния. Сред постъпилите за първи път на лечение, които
посочват амфетамините като основен наркотик, 47% са по-
сочили инжектирането като основен начин на приемане на
наркотика, което представлява малко увеличение в сравнение
с равнището, установено през 2006 г. Повече от 70% от упот-
ребяващите от тази група живеят в Чешката република и
употребяват метамфетамин.

Расте популярността на наркотик MDMA. Синте-
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тичното вещество MDMA (3,4-метилендиокси-метамфета-
мин) е химически сродно на амфетамините, но се различава
по своето въздействие. Наркотикът MDMA обикновено се
приема под формата на таблетки екстази, но все по-често е
достъпен и в кристална и прахообразна форма. Таблетките
се приемат чрез поглъщане, но в прахообразна форма нар-
котикът се приема и чрез смъркане (назална инсуфлация).

Наличните данни отразяват повишена достъпност
както на таблетки с високо съдържание на MDMA, така и
на продукти от MDMA под формата на прах и кристали.
Производството на MDMA в Европа изглежда е съсредоточено
в Нидерландия, която в миналото отчиташе най-голям брой
обекти за производство на наркотика.

Според наличните оценки през последната година
MDMA/екстази са употребявали 2,1 млн. млади хора (на
възраст между 15 и 34 години) или 1.7% от тази възрастова
група, като националните оценки за дела на употребяващите
този наркотик варират от 0.3 до 5.5%. Сред младите хора,
употребяващи MDMA през последната година, съотноше-
нието на мъжете спрямо жените е 2.4 към 1.

Връщането на значението на MDMA на предпочитан
стимулант сред младите хора илюстрира някои от новите
предизвикателства, свързани със съвременния пазар на нар-
котици. На пазара се предлагат продукти под формата на
прах, кристали и таблетки с висока концентрация и маркирани
с различни графични обозначения, цветове и форми. Често
MDMA се приема съчетано с други вещества, включително
алкохол. Обикновено проучванията сред млади хора, които
посещават редовно нощни заведения, установяват по-високи
равнища на употреба на наркотици в сравнение с употребата
сред общото население. Това се отнася в по-голяма степен
до MDMA, тъй като този наркотик традиционно е тясно
свързан с посещаването на нощни заведения и по-специално
на заведения за електронна танцова музика.

В някои от държавите, за които са налице данни от
по-задълбочени анализи на тенденциите по отношение на
употребата на MDMA сред младите хора през последната
година, през периода след 2010 г. се наблюдава ръст на упот-
ребата. В България, Финландия и Франция през този период
е налице продължаваща дългосрочна възходяща тенденция,
а в Обединеното кралство прекъсването на низходящата тен-
денция през 2011-2012 г. е следвано от статистически значим
ръст на употребата. Актуалните данни показват, че в дър-
жавите с високи равнища на разпространение на употребата
на MDMA този наркотик вече не е свързан с определена суб-
култура наркотик (дискотеки и партита с танцова музика),
а се употребява от широк кръг. Употребата на MDMA се по-
сочва рядко като причина за постъпване на специализирано
лечение за употреба на наркотици. MDMA повишава своята
популярност както сред традиционно употребяващите сти-
муланти, така и сред ново поколение млади употребяващи.
Тази констатация подчертава необходимостта от предпри-
емане на мерки за превенция и намаляване на вредите, на-
сочени към новата група употребяващи, които вероятно при-
емат продукти с висока концентрация, но не разбират добре
свързаните с това рискове.

Амфетаминът и метамфетаминът са близкородст-
вени синтетични стимуланти, известни под общото наиме-
нование амфетамини, които се разграничават трудно в някои
поредици от данни. Известни количества амфетамин и ме-
тамфетамин се произвеждат и за износ, основно в Близкия
изток, където съществува пазар за таблетки „каптагон“ (за
които има данни, че съдържат амфетамини), както и в Да-
лечния изток и Океания. Производството на амфетамин се
осъществява предимно в Белгия, Нидерландия, Полша, Гер-
мания и в по-малка степен в балтийските държави. Напо-
следък е установено преместване на заключителния етап на

производството, като няколко държави съобщават, че на
тяхна територия се осъществява преработване на базово
масло за амфетамин в амфетаминов сулфат.

Голяма част от производството на метамфетамин в
Европа се осъществява на територията на Чешката република
и в съседните ѝ региони. Обекти за производство на наркотика
съществуват обаче и в Нидерландия и Литва, а България от-
чита нарастване на броя на разбитите лаборатории.

Приблизително 32 000 пациенти, постъпили на спе-
циализирано лечение за употреба на наркотици в Европа
през 2014 г., са посочили амфетамините като техен основен
наркотик. От тези пациенти около 13 000 души са постъпили
на лечение за първи път.

Лицата, които употребяват амфетамин като основен
наркотик, са значителен дял от постъпилите за първи път
на лечение в България, Германия, Латвия, Унгария, Полша
и Финландия. Най-голям брой от постъпилите на лечение,
които са посочили метамфетамин като основен наркотик,
са концентрирани в Чешката република и Словакия. Като
цяло след 2006 г. в Европа се наблюдава ръст от 50% на броя
на постъпващите на лечение за първи път, които са посочили
амфетамините като основен наркотик, което се дължи на
нарастването на техния брой най-вече в Германия и в по-
малка степен в Чешката република.

Употребата на метамфетамин в миналото беше огра-
ничена в Чешката република, а доскоро и в Словакия, но
през последните години популярността на наркотика нараства
и в други държави. И двата наркотика могат да се приемат
орално или назално. Освен това в някои държави сред високо
рисково употребяващите е широко разпространена инжек-
ционната употреба. Метамфетаминът може да се приема и
чрез пушене, но този начин на употреба не се докладва често
в Европа. Съгласно оценките 1,3 млн. млади хора на възраст
между 15 и 34 години (или 1% от тази възрастова група) са
употребявали амфетамини през последната година, като най-
новите данни за националните равнища на разпространението
на употребата на наркотика варират от 0.1 до 2.9%. 

Вещества с халюциногенно, обезболяващо и по-
тискащо действие. В Европа се употребяват и редица други
вещества с халюциногенно, обезболяващо, дисоциативно и
потискащо действие. Те включват LSD (диетиламид на ли-
зергиновата киселина), халюциногенни гъби, кетамин и
GHB (гама-хидроксибутират). Националните оценки за раз-
пространението на употребата на GHB и кетамин, където
са изготвени такива, продължават да отразяват ниски равнища
както сред възрастните, така и сред учениците. Години наред
общите равнища на разпространение на употребата на LSD
и халюциногенни гъби в Европа бяха като цяло ниски и ста-
билни. Според национални проучвания оценките за разпро-
странението на употребата през последната година сред мла-
дите хора (на възраст между 15 и 34 години) са под 1% и за
двете вещества. Изключение в това отношение са Финландия,
където разпространението на употребата на LSD възлиза на
1.3%, а на халюциногенни гъби — на 1.9%, както и Обеди-
неното кралство, Нидерландия и Чешката република, където
разпространението на употребата на халюциногенни гъби
възлиза на съответно 1, 1.3 и 2.3%.

Новите психоактивни вещества включват синте-
тични канабиноиди, синтетични катинони, фенетиламини,
опиоиди, триптамини, бензодиазепини, арилалкиламини и
много други. През 2015 г. бяха открити 98 нови вещества за
първи път, с което броят на наблюдаваните нови вещества
достигна повече от 560, от които 380 (70%) са открити през
последните пет години. Някои данни за употребата на нови
наркотици са получени в резултат на проведеното през 2014 г.
експресно проучване на Евробарометър на тема „Младите
хора и наркотиците“, осъществено като телефонно допитване
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сред 13 128 млади хора на възраст между 15 и 24 години в
28-те държави членки на ЕС.

Макар че проучването на Евробарометър цели основно
установяване на обществените нагласи, във въпросника е
включен въпрос относно употребата на „вещества, които
имитират действието на незаконни наркотици“. Понастоящем
тези данни са единствения общ за целия ЕС източник на ин-
формация по тази тема, но с оглед на методологични причини
резултатите следва да се тълкуват предпазливо.

Като цяло 8% от респондентите са съобщили, че са
употребявали такива вещества някога през живота си, а 3%
са посочили, че са ги употребявали през последната година.
Това представлява увеличение в сравнение с дела от 5% на
респондентите, които са посочили, че са употребявали подоб -
ни вещества някога през живота си в рамките на сходно про-
учване, проведено през 2011 г. Сред респондентите, които
са съобщили за употреба през последната година, 68% са
получили веществото от приятели. Все повече държави
включват нови психоактивни вещества в своите проучвания
сред общото население, но разликите по отношение на из-
ползваните методики и въпроси ограничават възможността
за сравнения между отделните държави.

Сред докладваните предизвикателства във връзка с
прилагането на мерките за противодействие на употребата
на тези вещества са обхващането на някои групи употребя-
ващи наркотици, с които е трудно да се осъществи контакт
(например мъже, които имат сексуални контакти с мъже),
поставянето под контрол на хаотичните модели на инжек-
тиране на наркотици, практикувани сред уязвими групи
употребяващи и предоставянето на подкрепа във връзка с
остри психотични епизоди, свързани с употребата на нови
вещества от затворници. В тези специфични случаи е важно
да се разработят мерки, насочени конкретно към употребата
на нови наркотици и свързаните с тях вреди за здравето,
включително целенасочени мерки и консултации за огра-
ничаване на вредите и насоки за специализирано лечение.

Съдържание на нови психоактивни вещества беше уста -
новено и в продукти, продавани като заместители на лекарства
като бензодиазепините – медикаменти, злоупотре бата с които
е част от проблема с наркотиците в някои държави.

Нарастване на броя на смъртните случаи, причи-
нени от свръхдоза наркотици: хероинът отново е в центъра
на вниманието. Анализът, представен в тазгодишния доклад,
привлича вниманието и към пораждащото загриженост на-
растване на броя на случаите на свръхдоза, свързани с упот-
реба на хероин и други опиоиди. 

Младите употребяващи често влизат несъзнателно в
ролята на опитни животни по отношение на вещества, за
които липсва почти изцяло информация за свързаните с тях
потенциални здравни рискове. Пример в това отношение е
синтетичният катинон алфа-PVP, във връзка с който през но-
ември 2015 г. е изготвена оценка на риска. Този мощен пси-
хостимулант е свързан с почти 200 случая на остри отравяния
и повече от 100 смъртни случая в Европа. Според наличните
данни производителите на нови психоактивни вещества във
все по-голяма степен разпространяват своите продукти сред
групите употребяващи, чиято употреба е по-хронична.

Нарастване на конфискациите на нови психоак-
тивни вещества. Данните за конфискациите на ниво отделни
случаи, докладвани чрез системата на ЕС за ранно преду -
преждение, свидетелстват за продължаващия растеж на
пазара на нови наркотици.

Разпространение на употребата 
на наркотици
Една четвърт от европейците са опитвали незаконни

наркотици. Според оценките повече от 88 млн. възрастни

или малко повече от една четвърт от населението на Евро-
пейския съюз на възраст между 15 и 64 години са опитвали
незаконни наркотици някога през живота си. Броят на мъжете,
които съобщават за употреба на наркотици (54,3 млн. души),
е по-голям от броя на жените (34,8 млн.).

Ограничен брой държави разполагат с достатъчно
данни от проучвания, позволяващи извършване на статис-
тически анализ на средносрочните и дългосрочните тенден-
ции по отношение на употребата на канабис през последната
година сред младите хора (на възраст 15-34 години). 

Резултатите от проучвания, проведени в държавите
с относително високо разпространение на употребата като
Германия, Испания и Обединеното кралство, отразяват на-
маляване или стабилизация на разпространението на упот-
ребата на канабис през последното десетилетие, а във Фран-
ция е отчетено нарастване на разпространението на упот-
ребата му след 2010 г. 

Финландия отчита редовно нарастване на разпро-
странението на употребата в дългосрочен план, преминавайки
от групата на държавите с ниско разпространение на упот-
ребата към средното европейско ниво на този показател, до-
като Швеция запазва ниско ниво на разпространението на
употребата, като данните от тази държава отразяват незна-
чително нарастване през последното десетилетие.

Що се отнася до държавите, които разполагат с по-
малко сравними данни, данните за България отразяват въз-
ходяща тенденция до 2012 г., а в резултат на проведено в Чеш-
ката република проучване е установено нарастване на стой-
ността на разглеждания показател между 2011 и 2014 г. С
употреба на канабис са свързани по-голямата част от случаите
на употреба на незаконни наркотици сред 15- и 16-годишните
ученици, регистрирани в рамките на последното издание на
Европейския училищен изследователски проект за алкохол
и други наркотици (ESPAD), публикувано през 2011 г.

По-нови данни за учениците на 15-годишна възраст
са получени в рамките на проучването „Здравно поведение
сред децата в училищна възраст“ (HBSC). Съгласно резул-
татите от проучването на HBSC, проведено през 2013-2014 г.,
равнищата на употреба на канабис някога през живота варират
от 5% сред момичетата и 7% сред момчетата в Швеция до
26% сред момичетата и 30% сред момчетата във Франция.

Вреди от употребата
Предвид, че канабисът е най-разпространеният нар-

котик в Европа, вредите, причинявани от употребата му,
могат да имат отражение на равнище на цялото население.
Проведен наскоро международен преглед (СЗО) анализира
доказателствата относно свързаните с употребата на канабис
вреди. В резултат на прегледа се стига до заключението, че
въпреки, че е трудно да се докаже причинна връзка между
употребата на канабис и социалните и здравните последици
на тази употреба, някои взаимовръзки могат да се извлекат
посредством обсервационни проучвания. От гледна точка
на вредните ефекти от хроничната употреба на канабис, про-
учванията установяват, че употребяващите редовно и про-
дължително канабис са двойно по-застрашени от проява на
психотични симптоми и разстройства, характеризират се с
повишен риск от развитие на респираторни проблеми и
могат да развият синдром на зависимост. Редовната употреба
на канабис в юношеска възраст се свързва с повишен риск
от проява на шизофрения. Налице са данни, че продължи-
телната употреба на канабис в млада възраст може да доведе
до интелектуална недостатъчност. Възможно е обаче тук да
имат значение предхождащи соматични и психични състоя-
ния, както и други неустановени фактори. Този въпрос се
нуждае от допълнително изследване.

Известни са вреди, свързани с моделите на инжек-

ЗДРАВНА ПОЛИТИКА
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ционна употреба на наркотици, по-конкретно такива, свързани
с употребата на стимуланти като мефедрон, алфа-PVP, MDPV
и пентедрон. Масовите натравяния са редки, но могат се-
риозно да натоварят системите на здравеопазване. При един
такъв инцидент, докладван в Полша през 2015 г., се установява
връзка между употребата на синтетични канабиноиди и над
200 случая на постъпване по спешност в болница за по-
малко от седмица.

Напоследък се породи загриженост по повод на някои
нови опиоиди, като ацетилфентанил, който през 2015 г. беше
предмет на съвместен доклад на EMCDDA и Европол, след
като беше установена връзката му с 32 смъртни случая.
Много от фентанилите са силно действащи наркотици и
нищо неподозиращите употребяващи могат да бъдат заблу-
дени, че купуван хероин, а това носи висок риск от свръхдоза
и последваща смърт. Проблемите, свързани с употребата на
нови психоактивни вещества и други наркотици като GHB,
кетамин и мефедрон, обаче пораждат специфични предиз-
викателства в условията на затворите, клиниките за сексуално
здраве и нископраговите услуги.

През 2014 г. в Европа са отчетени 1 236 новодиагнос-
тицирани ХИВ инфекции, свързани с инжекционната упот-
реба на наркотици, което е най-ниската стойност на този по-
казател за повече от десетилетие. Въпреки това обаче през
2015 г. в Ирландия, Обединеното кралство (Шотландия) и
Люксембург са документирани локални епидемични взривове
от нови ХИВ инфекции сред инжекционно употребяващите
наркотици. Промените в моделите на употреба на наркотиците
(по-специално нарастването на инжекционната употреба на
стимуланти) и високата степен на маргинализация са често
срещан фактор в редица от тези скорошни епидемични взри-
вове от ХИВ инфекции.

През 2014 г. 15% от новите случаи на СПИН в Европа
се дължат на инжекционната употреба на наркотици. Освен
това в някои държави като Гърция, Латвия и Румъния, където
броят на новодиагностицираните случаи на СПИН остава
висок, може да е необходимо да се увеличат усилията във
връзка с медицинските изследвания за наличие на ХИВ ин-
фекция и предлаганото лечение.

Вирусният хепатит, и по-специално инфекцията, при-
чинявана от хепатитния вирус тип С (HCV), е широко раз-
пространено заболяване сред употребяващите наркотици
чрез инжектиране в цяла Европа. Това обстоятелство може
да има сериозни дългосрочни последици, тъй като заразява-
нето с HCV, често усложнено поради прекомерна консумация
на алкохол, вероятно е причина за нарастващия брой случаи
на чернодробни болести, включително цироза и рак на черния
дроб, сред застаряващата група на високорисково употре-
бяващите наркотици. Разпространението на HCV антитела,
които са показател за налична или прекарана инфекция сред
националните извадки от употребяващи наркотици чрез ин-
жектиране през 2013-2014 г. варират от 15% до 84%, като 6
от 13-те държави, които разполагат с данни на национално
равнище, отчитат равнища, надхвърлящи 50%. 

Сред държавите, които разполагат с национални данни
за тенденциите за периода 2006-2014 г., в пет държави се на-
блюдават възходящи тенденции по отношение на разпростра-
нението на HCV антитела сред инжекционно употребяващите
наркотици, докато в Малта и Норвегия се наблюдава спад.
Употребата на наркотици е рисков фактор и за други инфек-
циозни заболявания, включително хепатит B, тетанус и боту-
лизъм. В Европа се съобщава за огнища и отделни случаи на
раневи ботулизъм сред употребяващите наркотици чрез ин-
жектиране, включително такива случаи са докладвани в Нор-
вегия и Обединеното кралство в периода между 2013 и 2015 г.

Основните подходи, предприемани за ограничаване
на свързаните с употребата на наркотици инфекциозни за-

болявания сред употребяващите наркотици чрез инжектиране,
включват предоставяне на опиоидна субституираща терапия,
раздаване на пособия за инжектиране, провеждане на из-
следвания, предоставяне на лечение за хепатит С и анти-
ретровирусно лечение за ХИВ инфекция.

По отношение на инжекционно употребяващите опи-
оиди, субституиращата терапия ограничава значително риска
от заразяване, като някои анализи сочат, че защитата е по-
ефективна, когато се комбинират високи равнища на обхва-
щане от лечението с високи равнища на предоставяне на
игли и спринцовки. Наличните данни показват, че програмите
за раздаване на игли и спринцовки могат да намалят рисковото
поведение и следователно да ограничат предаването на ХИВ
сред лицата, които приемат наркотици чрез инжектиране.

При 24% от приемите в болница по спешност като
при чина е бил посочен хероин, при 17% – кокаин и при 16%
– канабис. В много от случаите на постъпване в болница по
спешност е открит повече от един наркотик, като общият брой
на откритите наркотици е 8 358 за 5 409 постъпвания в болница.
Две трети от постъпванията в болница по спешност са били
свързани с традиционен наркотик като хероин, кокаин, канабис,
амфетамин и MDMA, една трета от постъпванията са били
свързани с лекарства, отпускани по рецепта или лекарства,
продавани без рецепта (най-често това са опиоиди и бензодиа -
зепини) и 6% са били свързани с психоактивни вещества.

В анализ, изготвен през 2014 г. от Европейската мрежа
за спешните случаи, свързани с употреба на наркотици (Euro-
DEN), която извършва наблюдение на свързаните с употреба
на наркотици спешни случаи, приети за болнично лечение
в 16 контролни болници в 10 европейски държави, се уста-
новява, че повечето от приетите в болница по спешност
5 409 души са били мъже (76%) и млади хора (средна възраст
от 32 години за мъжете и 28 за жените).

Наркотиците, станали причина за постъпване в бол-
ница по спешност, се различават в различните болници, от-
разявайки местните модели на рискова употреба на наркотици.
Хероинът е най-често докладваният наркотик и най-често
докладваният опиоид (67% от докладваните опиоиди), след-
ван от метадона (12%) и бупренорфина (5%), като съотно-
шенията са различни в различните болници. Над три четвърти
от новите постъпвания в болница за употреба на психоактивни
вещества са били свързани с катинон, от които две трети са
били свързани с мефедрон. Спешните случаи, свързани с
употребата на хероин и амфетамин, са били най-често сре-
щаната причина за постъпване в болница в Осло, докато
постъпванията по спешност във връзка с употребата на
GHB/GBL, кокаин, мефедрон и MDMA са преобладавали в
Лондон, което отразява местните модели на употреба, свър-
зани с нощните заведения за развлечение. Мнозинството
(79%) от постъпилите по спешност за проблеми, свързани
с наркотици са били освободени от здравното заведение в
рамките на 12 часа. Регистрирани са общо 27 смъртни случая
(0.5% от всички постъпили по спешност в болница), повечето
от които са били свързани с опиоиди.

Съдържание на нови психоактивни вещества има в
продукти, продавани като заместители на лекарства каквито
са бензодиазепините – медикаменти, злоупотребата с които
е част от проблема с наркотиците в някои държави.

Младите употребяващи нови психоактивни вещества
често влизат несъзнателно в ролята на опитни животни по
отношение на вещества, за които липсва почти изцяло ин-
формация за свързаните с тях потенциални здравни рискове.
Пример в това отношение е синтетичният катинон алфа-
PVP, във връзка с който през ноември 2015 г. е изготвена
оценка на риска. Този мощен психостимулант е свързан с
почти 200 случая на остри отравяния и повече от 100 смъртни
случая в Европа. 
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Употребата на наркотици е призната като една от при-
чините за предотвратима смъртност сред възрастните в Ев-
ропа. Проучвания на групи високорисково употребяващи
наркотици обикновено показват общи равнища на смъртност
в диапазона 1-2% годишно. Като цяло смъртните случаи
сред употребяващите опиоиди в Европа са от 5 до 10 пъти
по-чести, отколкото сред техните връстници от същия пол.
Увеличената смъртност сред употребяващите опиоиди е
пряко свързана със случаите на свръхдоза, но важно значение
имат и други причини за смърт, непряко свързани с употребата
на наркотици, като инфекциозни заболявания, злополуки,
насилие и самоубийства.

В Европа приемането на свръхдоза наркотици все
още е основната причина за смърт сред употребяващите
наркотици, като повече от три четвърти (78%) от жертвите
на свръхдоза са мъже. Съгласно оценките, през 2014 г. най-
малко 6 800 души в Европейския съюз са починали от свръх-
доза наркотици. Както и в предните години и тази година
голяма част от тези случаи се падат на Обединеното кралство
(36%) и Германия (15%). 

Наличие на хероин или на негови метаболити е ус-
тановено в повечето докладвани случаи на смъртоносна
свръхдоза в Европа, често в комбинация с други вещества.
В токсикологичните доклади редовно се посочват и други
опиоиди, включително метадон, бупренорфин, фентанили
и трамадол, като в някои държави тези вещества се свързват
със значителна част от смъртните случаи в резултат на свръх-
доза. Например през 2014 г. в Обединеното кралство от 1,786
регистрирани смъртни случаи, свързани с опиоиди, в 394 е
регистриран метадон, а в 240 е регистриран трамадол.

В малък брой смъртни случаи, причинени от свръхдоза
наркотици в Европа, като причина за смъртта е посочена
упо требата на стимуланти като кокаин, амфетамини, MDMA
и катинони. В Обединеното кралство (Англия и Уелс) смър-
тните случаи, при които е била налице употреба на кокаин,
са нараснали от 169 през 2013 г. на 247 през 2014 г. За 2014
г. равнището на смъртността, причинена от свръхдоза нар-
котици в Европа, се оценява на 18.3 смъртни случая на
милион население на възраст между 15 и 64 години. В 8 дър-
жави са докладвани равнища на смъртност, надхвърлящи
40 смъртни случая на милион души от населението, като
най-високите равнища са докладвани в Естония (113 на ми-
лион), Швеция (93 на милион) и Ирландия (71 на милион).

Намаляването на смъртните случаи в резултат на
свръхдоза наркотици и на другите смъртни случаи, свързани
с употреба на наркотици, представлява сериозно предизви-
кателство за политиката в областта на общественото здраве
в Европа. Целевите ответни действия в тази област са на-
сочени към превенция на случаите на свръхдоза или към
увеличаване на шансовете за оцеляване в такива случаи.

Лечението за употреба на наркотици и по-специално
опиоидната субституираща терапия предпазва от случаи на
свръхдози и намалява риска от смърт сред употребяващите
наркотици, намиращи се на лечение. Целта на центровете
за употреба на наркотици под наблюдение е както да спомагат
за предотвратяване на свръхдозите, така и да осигуряват на-
личието на професионална помощ в случаите на свръхдоза.
Понастоящем такива центрове има в шест държави, като
общият им брой е около 70.

Специализирано лечение
През 2014 г. 45% от пациентите, постъпили на спе-

циализирано лечение за употреба на наркотици в Европа,
са потърсили лечение сами или са били насочени за лечение
от членове на техните семейства. В това отношение са налице
разлики в зависимост от вида наркотик и държавата. Като
цяло една четвърт от постъпилите на лечение са били насо-
чени от здравните служби, а 17% от тях са насочени от сис-

темата на наказателното правораздаване. От всички пациенти,
постъпили на лечение, употребяващите канабис най-често
биват насочвани от системата на наказателното правораз-
даване. Съгласно оценките през 2014 г. в ЕС са постъпили
на лечение за употреба на незаконни наркотици 1,2 млн.
души (1,5 млн. при отчитане на данните за Норвегия и Тур-
ция). Употребяващите опиоиди са най-голямата група, която
получава специализирано лечение, като те потребяват и най-
голям дял от наличните ресурси за лечение, най-вече под
формата на субституираща терапия. Употребяващите канабис
и кокаин са съответно втората и третата по численост групи,
постъпващи на лечение), като психосоциалните мерки са
основният вид лечение, предоставяно на тези пациенти. 

Разликите между отделните държави обаче могат да
са много големи, като в някои държави употребяващите опи-
оиди представляват 88% от всички постъпващи на лечение,
докато в други държави те са по-малко от 10%. 

В Европа лечението за употреба на наркотици се пре -
до ставя най-често в амбулаторни условия, като от гледна
точка на броя на лекуваните употребяващи наркотици най-
големият доставчик на здравни услуги са специализираните
амбулаторни центрове. Вторият по големина доставчик са
лечебните заведения за общо лечение. В тази категория по-
падат кабинетите на общопрактикуващите лекари, които са
важен източник за насочване към опиоидна субституираща
терапия в някои големи държави като Германия и Франция.
В други държави, като Словения и Финландия амбулаторно
лечение имат центровете за психично здраве. По-малка част
от лечението за употреба на наркотици в Европа се предоставя
в стационарни здравни заведения като стационарни центрове,
разположени в болнични заведения (например психиатрични
болници), терапевтични комуни и специализирани центрове
за стационарно лечение.

Относителното значение на амбулаторните и стацио-
нарните форми на лечение в рамките на националните сис-
теми за лечение варира значително между отделните държави.
Представа за достъпността на подбрани мерки в рамките на
различните видове лечение в Европа може да се получи въз
основа на експертни становища. 

Все повече и многообразни мерки за лечение и пре-
венция се предлагат онлайн. Интернет базираните мерки имат
потенциал да разширят персоналния и географския обхват
на програмите за лечение и да обхванат хора, страдащи от
проблеми с наркотиците, които иначе не биха могли да получат
достъп до специализирани услуги за лечение на наркотични
зависимости. Най-разпространената форма на лечение за опи-
оидна зависимост в Европа е субституиращата терапия, която
обикновено се съчетава с психосоциални мерки. Метадонът
е най-често предписваният субституиращ медикамент срещу
опиоидна зависимост. Той се приема от 61% от пациентите
на субституираща терапия. Други 37% от пациентите се
лекуват с медикаменти на базата на бупренорфин, който е ос-
новен субституиращ медикамент в 7 държави. Други вещества
като морфин с бавно освобождаване или диацетилморфин
(хероин) се предписват по-рядко в Европа и според оценките
с тях се лекуват около 2% от пациентите на субституираща
терапия. Въпреки че се предлагат по-рядко от субституиращата
терапия, във всички европейски държави съществуват. Пос-
тъпващите на лечение в Европа имат различни потребности
и често се нуждаят от интервенционни мерки, които са в със-
тояние да решават широк кръг от проблеми. Следва да се има
предвид, че възможността за установяване на някои комби-
нации от вещества може да е от особено значение, тъй като
те са особено опасни, включително затова, че носят повишен
риск от свръхдоза. Пример за такава комбинация е употребата
на опиоиди заедно с бензодиазепини.

Резултатите от анализи показват, че три четвърти от
постъпващите на лечение за проблеми, свързани с употребата
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на наркотици, са били регистрирани в миналото като упот-
ребяващи множество вещества и че употребяващите опиоид,
кокаин или амфетамин, като основен наркотик, най-често
са съобщавали, че употребяват канабис и алкохол като втори
проблемен наркотик. Освен това много употребяващи опи-
оиди като основен наркотик съобщават и за употреба на ко-
каин като втори проблемен наркотик.

Терминът коморбидност при съчетана употреба на
наркотици и психично заболяване се отнася до съвместното
наличие на две клинични състояния в едно и също лице. Съ-
ществува взаимовръзка и между някои психични разстройства
и разстройства, причинени от употребата на наркотици. По
тази причина коморбидността е предизвикателство, пред
което са изправени както службите за лечение за употреба
на наркотици, така и службите за психично здраве. Съгласно
наскоро изготвен преглед най-често установяваните пси-
хиатрични коморбидности сред употребяващите незаконни
вещества са тежки депресии, тревожни разстройства (основно
панически и следтравматични стресови разстройства) и раз-
стройства на личността (основно антисоциални и гранични
разстройства).

Има данни, че жените, намиращи се на лечение за
употреба на наркотици, имат по-комплексни потребности,
особено по отношение на коморбидността и задълженията
във връзка с грижата за децата и че се нуждаят от по-спе-
циализирани и отчитащи спецификите на пола услуги.

Общият дял на жените, постъпващи на специализирано
лечение за употреба на наркотици е само 20% (т.е. отноше-
нието на мъжете спрямо жените е 4 към 1), но тази разлика
варира в отделните държави от 5% до 34% и е по-малко из-
разена в групата на постъпващите на лечение за първи път.

Причините за по-ниския брой на постъпващите на
лечение за употреба на наркотици жени са различни и може
да включват различия в разпространението на проблемната
употреба, по-малката склонност на жените да съобщават за
проблемната употреба и наличието на проблеми, свързани
с достъпа и адекватността на предлаганите услуги.

Превенцията на употребата 
на наркотици 
Употребата на канабис от младите хора, която често

е съпътствана от употреба на алкохол и тютюн, се намира
във фокуса на стратегиите за превенция в Европа.

Превенцията на употребата на наркотици и на про-
блемите, свързани с наркотиците, сред младите хора обхваща
широк кръг подходи. Свързаните със средата стратегии и
универсалните стратегии са насочени към цялото население,
селективната превенция е насочена към уязвими групи, за
които рискът от проблеми, свързани с употреба на наркотици,
е по-голям, а индикативната превенция цели да обхване
лицата в риск. Много дейности по превенция се осъществяват
в училищата, тъй като за някои от тези подходи са налице
сравнително надеждни обосноваващи ги данни. Някои мерки,
насочени към семействата, са положително оценени за при-
ложимост по отношение на превенцията на редица проблемни
видове поведение, включително употребата на наркотици.

Програмите за превенция с участие на семействата
обикновено обучават родителите как да помагат на децата
си да постигнат съобразени с възрастта им постижения на
развитието (включително контрол на импулсите, социална
компетентност и умения за отлагане на възнаграждението),
които се асоциират с понижен риск от употребата на вещества
или развитието на други поведенчески проблеми. Универ-
салната превенция с участие на семействата е насочена към
всички семейства от населението (мерките и са насочени
към различните етапи на развитие на детето), докато селек-
тивните програми са насочени към маргинализирани и уяз-
вими семейства, включително такива, които са засегнати от

злоупотреба с вещества от страна на родителите. Много дей-
ности по превенция се осъществяват в училищата по отно-
шение на уязвими семейства, но експертни анализи от 2013 г.
показват, че техният обхват често е ограничен. Сравнително
малко се знае за съдържанието на много от мерките с участие
на семействата. Изключение прави програмата „Укрепване
на семействата“ (Strengthening Families Programme), която
предоставя обучение по родителски умения и която понас-
тоящем се изпълнява в 13 европейски държави. Тази пре-
поръчана на международно равнище програма има за цел
да премахне пречките пред участието на уязвими родители,
като им предоставя транспорт и грижи за децата. 

Разработени са и нови подходи, които са ограничени
по време и изискват по-малко ресурси за прилагането им.
Например програмата EFFEKT, която се състои от няколко
кратки урока, доказа, че подобреното наблюдение и уста-
новяването на правила от страна на родителите може да е
ефективен способ за ограничаване на употребата на алкохол
и за подобряване на контрола върху импулсите сред младите
хора в Нидерландия и Швеция.

Нови фармакологични подходи 
за намаляване на вредите 
от употребата на наркотици
Може да се очаква, че в близките години ще бъдат

достъпни различни фармакологични препарати, които ве-
роятно ще разширят възможностите за ограничаване на
някои от проблемите, свързани с употребата на наркотици. 

Редица държави от ЕС предоставят на употребяващи
опиоиди предназначеното за възстановяване в случаи на
свръхдоза лекарство налоксон в рамките на схеми за лечение
в общностите, а също така на употребяващи наркотици,
които напускат местата за лишаване от свобода, с цел на-
маляване на броя на смъртните случаи в резултат от употреба
на наркотици. Може да се очаква по-широко въвеждане на
програми за предоставяне на налоксон за домашна употреба
в Европа в резултат от разработването на препарати на ос-
новата на налоксон за назално приложение, какъвто неотдавна
е одобрен за продажба в аптеките в Съединените щати.

Въвеждат се и нови, по-ефективни лекарства за лечение
на инфекции от вируса на хепатит C сред активно приемащите
наркотици чрез инжектиране, включително лица, които са
приети на лечение за употреба на наркотици. Новите форми
на лечение имат значителен потенциал за подобряване на
здравословното състояние на пациенти, употребяващи нар-
котици, но предизвикателството в тази област е да се намалят
пречките за широкото въвеждане на тези форми на лечение
и да бъдат осигурени достатъчни ресурси за удовлетворяване
на потребностите от лечение.

Стратегиите на ЕС за сигурност
Мащабът на предизвикателствата, с които се сблъскват

правоприлагащите органи, и нарастващото усъвършенстване
на начините на действие на организираните престъпни групи,
участващи в търговията с наркотици, са отразени в набора
от области на политиката, обхванати от тези стратегии. 

Тези области включват например политиката на си-
гурност, морската политика, политиката относно миграцията
и политиката за развитие. Те обхващат действия за повиша-
ване на ефективността на полицейските дейности, основани
на разузнавателни данни, морско наблюдение и транспорт,
разкриване и преследване на незаконни финансови потоци,
охрана на границите, движение на индустриални химикали
и алтернативни мерки за развитие.

Европейският съюз си сътрудничи и с редица меж-
дународни партньори за реализирането на тези политики за
намаляване на предлагането на наркотици. На национално

ЗДРАВНА ПОЛИТИКА



Социална медицина                                                                                                                                        1*2015
10

равнище държавите членки са изправени пред не по-малко
сложна динамика на пазара на наркотици и по-голямата част
от тях имат национални стратегии за сигурност и полицейски
дейности, които обхващат мерки за намаляване на предла-
гането на наркотици.

Всички, с изключение на две държави, са формулирали
своите политики по отношение на наркотиците в национални
стратегии в областта на наркотиците, които в много случаи
предвиждат мерки за намаляване на предлагането на нар-
котици наред с инициативи за намаляване на търсенето.

Изключение в това отношение са Австрия, където
действат регионални стратегии в областта на наркотиците,
и Дания, която е приела национална политика в областта на
наркотиците, формулирана чрез набор от стратегически и
законодателни документи и конкретни действия. Държавите

членки предприемат мерки за предотвратяване на предла-
гането на незаконни наркотици на основание на три конвенции
на ООН, които уреждат международна рамка за контрол на
производството, търговията и притежанието на над 240 пси-
хоактивни вещества. Всички държави са длъжни да обявят
трафика на наркотици за криминално престъпление, но пред-
видените в законодателството наказания се различават в от-
делните държави. След 2000 г. в Европа се наблюдава обща
тенденция на ограничаване на налагането на наказанието
лишаване от свобода или на други форми на задържане за
правонарушения, свързани с лична употреба. Някои държави
са отишли по-далеч, като са предвидили, че правонаруше-
нията, свързани с притежание на наркотици с цел лична
употреба, могат да се наказват само със санкции, различни
от наказателно-правните, обикновено глоба. 

ЗДРАВНА ПОЛИТИКА
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Момчил Василев е социолог, епидемиолог в областта на разпространението на употребата на наркотици.
Има 23 години стаж в епидемиологични проучвания в областта на наркоманиите, през това време е
ръководил или консултирал над 100 проучвания с различен обект и методика. От 1995 г. работи непрекъ-
снато в Националния център по наркомании, като ръководи информационно-изследователския отдел, а
по-късно – дирекция. От създаването му през февруари 2003 г. ръководи Националния фокусен център за
наркотици и наркомании, който е представителя на България в Европейската информационна мрежа за
наркомании (REITOX). Многократно е представлявал България на европейски и международни форуми в
областта на наркотиците и наркоманиите.

КОМЕНТАР ВЪРХУ ЕВРОпЕйСКИЯ ДОКЛАД ЗА НАРКОТИЦИТЕ – 2016 Г.
М. Василев

По традиция от няколко години в последните дни на м.
май (тази година – на 31 май) публично беше представен
Европейският доклад по наркотиците. Той се изготвя всяка
година от 1996 г. насам от Европейския център за мониторинг
на наркотици и наркомании (EMCDDA) с помощта на голям
брой партньори най-вече в Европа, измежду които с основна
роля са Националните фокусни центрове на страните членки
от ЕС. Това заглавие се утвърждава от 2013 г., като преди
това той беше известен като „Годишен доклад по състоянието
на проблемите, свързани с наркотици в Европа“. Това е сис-
тематизиран, стандартизиран и силно синтезиран информа-
ционно-аналитичен продукт, който се изготвя една цяла
година от широк кръг партньори и има за цел да бъде единния
меродавен документ в областта на наркотиците и наркома-
ниите в ЕС. Докладът дава информация относно състояние
и тенденции, новопоявяващи се явления, регионални, въз-
растови и други характеристики, политики, мерки и много
други аспекти от областта на борбата с наркотиците. Ос-
новните адресати на този документ са политиците (и най-
вече тези, занимаващи се с въпросите на наркотиците) на
европейско, национално и местно равнище, но също така
лекари, социални работници и всякакви други специалисти,
работещи в областта на наркоманиите, изследователи и
учени. В крайна сметка – всички, които са изкушени и за-
интересовани от тази тематика.

Независима, основана на науката информация е жизнен
ресурс да се помогне на Европа да разбере естеството на
нейните проблеми с наркотиците и по-добре да отговори на
тях. Европейският център за мониторинг на наркотици и нар-
комании (EMCDDA) беше създаден през 1993 г. точно на ба-
зата на тази предпоставка, и в условията на ескалация на фе-
номена „наркотици”. Открит в Лисабон през 1995 г., той е
една от децентрализираните агенции на ЕС. Центърът съ-
ществува, за да предостави на ЕС и неговите държави членки
фактическа картина на европейските проблеми с наркотиците
и солидна доказателствена база в подкрепа на дебата за нар-

котиците. Той предлага на политиците данните, от които те
се нуждаят при изготвянето на закони и стратегии за нарко-
тиците. Той също така помага на специалистите и лекарите,
работещи в областта да намерят най-добри практики и нови
области на изследване. Основните цели на EMCDDA са да
подпомага информационно вземането на решения по отно-
шение на наркотиците, да генерира висококачествена евро-
пейска база данни, да помогне да се разбере кои обществени
отговори работят и да осигури ранно предупреждение за
нови заплахи и тенденции в областта на наркотиците.

Тазгодишният Европейски доклад по наркотиците
вече получи висока оценка от страна на европейските по-
литици. Г-н Димитрис Аврамопулос, европейски комисар
по въпросите на миграцията, вътрешните работи и граж-
данството отбеляза: „Европейският доклад за наркотиците
2016 г. е важно допълнение към нашата база данни с дока-
зателства за проблема с наркотиците и е полезен инструмент
за европейските политици при формулиране на политики и
действия за решаването му. Като разполагаме с това знание,
ние ще продължим да призоваваме органите на държавите
членки на ЕС, трети страни, интернет компаниите и граж-
данското общество да удвоят сътрудничеството в борбата с
това глобално предизвикателство“.

Днешният доклад потвърждава връщането на MDMA
(често продаван като „екстази“) като предпочитан наркотик
стимулант сред младите хора в Европа, позовавайки се на
„данни, че MDMA повишава своята популярност както сред
традиционно употребяващите стимуланти, така и сред ново
поколение млади, употребяващи наркотици“. Девет от два-
надесетте държави, предоставили данни, са отчели по-високи
стойности за употребата на MDMA сред младите хора в но-
вите проучвания. Налице са и признаци, че MDMA вече не
е нишов или свързан с определена субкултура наркотик,
употребяван в дискотеки, а се употребява от все повече мла -
ди хора във все по-широк кръг нощни заведения, като барове,
както и по време на партита.


