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дуалната работа с употребяващи наркотични вещества е ви-
соко специализирана и изисква широк набор от инструменти,
професионалисти, но и значителен финансов ресурс. Едно
от основните предизвикателства пред тези подходи е и нуж-
дата от тясно сътрудничество между различните институции. 
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Лечението на употребяващи наркотични вещества в Бъл-
гария се осъществява в лечебни центрове, звена или програми,
които основно могат да бъдат разделени в 3 категории:

4Резиденциални – в тях пациентите могат да прека-
рат и нощта и включва лечение в болнични заведения и ле-
чение в програми за психосоциална рехабилитация (тип
„терапевтична общност“). [1, 2]

4Нерезиденциални – в тях пациентите се лекуват
през деня (и не остават през нощта) и включва лечебни ин-
тервенции в програми за психосоциална рехабилитация,
амбулатории и специализирани психиатрични кабинети към
лечебни заведения за болнична помощ, диагностично-кон-
султативни центрове (ДКЦ), медико-диагностични центрове
(МДЦ) и други центрове за психиатрична помощ, индиви-
дуални и групови практики за специализирана медицинска
помощ. [1, 2]

4Опиоидни субституиращи програми (ОСП) – при
тях лечението се осъществява с лекарствени продукти (ме-
тадон хидрохлорид, морфин сулфат пентахидрат или бу-
пренорфин хидрохлорид) в съчетание с широк спектър от
медицински и рехабилитационни услуги за облекчаване на
неблагоприятни медицински, психологични и физиоло-
гични ефекти, присъщи на опиоидната зависимост (към хе-
роин, морфин, кодеин и др.). [1, 2, 3]

На общинско ниво такова лечение се осъществява в
най-големите общински центрове, като София, Пловдив,
Варна, Бургас, Ст. Загора, Враца, В. Търново, Русе, Добрич
и други.

Като най-голям общински център очаквано в Столична
община съществуват най-много програми за лечение на
употребяващи наркотици – 10 опиоидни субституиращи
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Ре з юм е . Правото на българските граждани на свободен достъп до лечение и рехабилитация в случаите на формирана
злоупотреба или зависимост към наркотични вещества е регламентирано в Закон за контрол на наркотичните вещества
и прекурсорите. Диагнозата „зависимост от наркотични вещества и алкохол“ се поставя според критериите на Меж-
дународната класификация на болестите, 10 ревизия (МКБ-10).

S u m m a r y . The right of the Bulgarian citizens of free access to treatment and rehabilitation in the cases of abuse or drug
addiction has been regulated in the Drugs and Precursors Control Act. The Diagnosis “addiction to drugs and alcohol” is placed
under the criteria of the International Classification of Diseases, 10th revision (ICD-10).

програми, 4 резиденциални програми и 2 нерезиденциални
рехабилитационни програми. В община Пловдив съществуват
4 опиоидни субституиращи програми и една нерезиденциална
рехабилитационна програма, а в община Варна – 2 опиоидни
субституиращи програми и една резиденциална програма.
(Таблица 1)

Таблица 1. Разпределение на лечебните програми на об-
щинско ниво (към 30.06.2016 г.) (в брой)

Източник: Национален фокусен център за наркотици и наркомании. 

Резиденци-
ални

Нерезиден-
циални

ОСП Общо

София 4 2 10 16

Пловдив - 1 4 5

Варна 1 - 2 3

Бургас - - 2 2

Стара Загора - - 2 2

Враца - - 2 2

В. Търново - 1 1 2

Русе - 1 1 2

Добрич - 1 1 2

Благоевград - - 1 1

Габрово - - 1 1

Пазарджик - - 1 1

Плевен - - 1 1

Ловеч - - 1 1

Общо 5 6 30 41
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На национално ниво през последните години програ-
мите за психосоциална рехабилитация на лица, които са
били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества
са 10-12 брой, като през 2015 г. такива, които са имали съг-
ласие за добра практика са били дори 14. [4] В началото на
2016 г. обаче 3 от тях престават да осъществяват дейност и
към средата на годината в България съществуват 5 резиден-
циални и 6 нерезиденциални програми за психосоциална
рехабилитация.

Съотношението на завършилите спрямо преминалите
програмите е най-високо през 2015 г. (55.3%). (Таблица 2)

Общо програмите за лечение с опиеви агонисти и
агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди (или
т.нар. опиоидни субституиращи програми) в България са
30, като 6 са общински, 3 са държавни, а 21 – частни. [5]

В края на 2015 г. общият брой на заетите места в тази
програми е 3424, като за лечение с метадон хидрохлорид са
3265, а с морфин сулфат пентахидрат (субститол) са 159.
Няма заети за лечение с бупренорфин хидрохлорид, макар
и да има 28 места за лечение с този продукт. [6, 7]
Таблица 2. Капацитет на програмите (резиденциални и
нерезиденциални) за психосоциална рехабилитация на лица,
които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични
вещества (2010 – 2015 г.)

Източник: Национален център по наркомании

През последните 6 години се наблюдава постоянна
тенденция на намаляване на разрешените места за лечение,
което отговаря на недостатъчната запълненост на програмите.
Затова и очаквано се отчита по-голям дял на заетите места,
като в края 2015 г. той надхвърля 4/5. (Таблица 3)
Таблица 3. Капацитет на програмите за лечение с опиеви
агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към
опиоиди (2010 – 2015 г.)

Източник: Регистър на пациентите за лечение с опиеви агонисти и аго-
нисти-антагонисти

Трябва да се отбележи, че лечението във връзка с
употребата на наркотици е неравномерно разположено на
територията на Република България. В 13 от областите на
нашата страна не са открити програми за лечение. Все пак
съществуват лечебни центрове (особено в общините с дър-
жавни психиатрични болници, центрове за психично здраве
и психиатрични отделения към многопрофилни болници за
активно лечение), където се предлагат услуги, насочени към
облекчаване и/или отстраняване на проблеми, свързани с
употребата на наркотици. Такива услуги липсват в общините

на области като Монтана, Смолян и Ямбол. Към това трябва
да се добави, че програми за намаляване на вредите от упот-
ребата на наркотични вещества има само в общините Бла-
гоевград, Бургас, Варна, Кюстендил, Пазарджик, Перник,
Плевен, Пловдив, Русе и София.

Въз основа на отчетите на програмите за лечение с
агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към
опиоиди могат да се определят и други основни проблеми
и трудности, свързани с лечебната дейност, насочена към
употребяващите наркотични вещества: 

4отпадането на пациенти от програмите за лечение,
поради финансовата невъзможност да го продължат; 

4голямата мобилност на пациентите в програмите,
понякога заради извършване на сезонна работа, често извън
населеното място, в което живеят или започване на работа
извън пределите на страната, което затруднява работата на
екипите;

4трудности при лечение на съпътстващите заболя-
вания поради липса на здравни осигуровки и мотивация на
пациентите; 

4трудности при осъществяването на платените из-
следвания, нежелание и затруднения на пациентите да се
включат в групова психотерапия;

4малкият екип в съотношение с големия брой па-
циенти на програмите;

4негативното отношение на обществото (в това
число и част от лекарската гилдия) към пациентите на ле-
чение във връзка с употреба на наркотични вещества. [5]

Очаква се през 2016 г. да започнат да функционират
още няколко опиоидни субституиращи програми, включи-
телно и в общини, в които то не е било застъпено досега,
като Кюстендил и Видин. Това би разширило обхвата на
предлаганото лечение по отношение на опиоидната зависи-
мост, което и сега обхваща над 2/3 от лечението във връзка
с употребата на наркотици. Така ще продължи работата по
един от приоритетите пред Националната стратегия за борба
с наркотиците (2014-2018 г.), а именно „Подобряване на
предлагането, достъпността и териториалния обхват на
ефективните и разнообразни мерки за намаляване търсенето
на наркотици, насърчаване на използването и обмена на
добри практики и прилагането на стандарти за качество
в ... лечението ...”. [8]
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В края на 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Брой функционира-
щи програми

10 12 10 10 11 14

Брой разрешени
места

209 297 230 244 203 215

Брой преминали
клиенти

485 659 503 519 472 416

Брой клиенти, завър -
шили програмите

189 300 278 262 211 230

В края на 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Брой функционира-
щи програми

30 32 31 30 30 30

Брой разрешени
места

5210 5196 5171 4642 4632 4258

Брой заети места 3012 3452 3404 3568 3404 3424

Относителен дял 
на заетите

57.8% 66.4% 65.8% 76.9% 73.5% 80.4%
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