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Изграждането и поддържането на публична информаци-
онна система (ПИС) в областта на наркотиците е декларирано
като една от целите на социалната политика в България. На
нея е посветена Стратегическа задача 22 от Националната
стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.) – „Поддържане
и развитие на публичната информационна система в областта
на наркотиците и научноизследователската практика” [1].
Решаването на тази задача е предвидено и в законодателството
на страната – в чл. 80, ал. 3 от Закона за контрол върху нар-
котичните вещества и прекурсорите е записано, че Нацио-
налният фокусен център за наркотици и наркомании (НФЦ)
трябва да „изгражда и поддържа публична информационна
система за наркотици и наркомании”. Това е и звеното, по-
сочено в ал. 2 от същия член като водещо в тази насока [2].
Още повече, че Фокусният център осигурява връзката с Ев-
ропейската информационна мрежа в областта на наркома-
ниите (REITOX) като неин член, и по този начин осъществява
международен обмен на информация, методики и подходи
[2,3].

Националната публична информационна система за
наркотици и наркомании представлява сложен механизъм
за наблюдение на проблема с наркотиците, с акцент върху
здравните и социалните последици от злоупотребата с нар-
котици. Тя е съставена от елементи и принципи на функцио-
ниране, основните от които ще се опитаме да представим
накратко [4,5].

Публичната информационна система за наркотици и
наркомании в България се състои от:

1.Източници на информация – държавни, общински
и частни институции, в чиито предмет на дейност влизат
теми, свързани с наркотици;

2.Теми и проблемни области за събиране на инфор-
мацията;

3.Подходи и инструменти за обработване и анализ
на събраната информация;

4.Механизъм за разпространение и обмен на инфор-
мация и анализи;

5.Потребители на информация и анализи – български
и международни.

Целта е чрез публичната информационна система за
наркотици и наркомании да се постигне:

1.Идентифициране на източниците на информация,
свързана с наркотици в България.

2.Унифициране и стандартизиране на информацията,
събирана в институциите, в чиито предмет на дейност влизат
теми, свързани с наркотици, и съобразяването £ с европей-
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ските и международните стандарти и изисквания.
3.Осъществяване на национална координация на из-

следванията, свързани с употребата на наркотични вещества
и последиците от нея.

4.Разработване и внедряване на подходи и инстру-
менти за обработване и анализ на събраната информация,
отговарящи на съвременните национални, европейски и
международни норми.

5.Подпомагане с информация и анализи на държавни,
общински и частни институции за обществена полза, български
и чуждестранни партньори, медии и цялото общество.

6.Информационно осигуряване на дейността на На-
ционалния съвет по наркотичните вещества и други държавни
органи при формирането на държавната политика по отно-
шение на наркотиците и наркоманиите и при други общест-
венозначими събития.

7.Идентифициране на потребителите на информация,
свързана с наркотици в България.

Периодичното изготвяне и предоставяне на потреби-
телите на Национален доклад по проблемите, свързани с
наркотиците, на аналитични и информационни материали
е една от специфичните цели на публичната информационна
система за наркотици и наркомании. Друга цел с особена
важ ност е укрепването и усъвършенстването на механизмите
за събиране на данни по Ключовите епидемиологични ин-
дикатори на Европейския център за мониторинг на наркотици
и наркомании и по други национални и международни ин-
струменти. При съвременното развитие на проблемната об-
ласт внедряването и развитието на Национална система за
ранно предупреждение за нови психоактивни вещества, в
съответствие с европейските изисквания, стандарти и прак-
тика също е от особено значение. Накрая, но не и по значение,
постоянна цел е подготовката, изпитването и прилагането
на нови механизми и инструменти за събиране и докладване
на информация в областта на наркотиците.

Основните източници на информация за публичната
информационна система за наркотици и наркомании в Бъл-
гария са: центрове и институции, чиито предмет на дейност
е изцяло или предимно в областта на наркотиците и нарко-
маниите, министерства, агенции, други държавни органи,
болници, центрове и други държавни и общински здравни
и лечебни институции, социологически агенции с проучвания
в областта на наркотиците и други неправителствени орга-
низации за работа в сферата на зависимостите.

Същевременно основните теми за събиране на ин-
формация в ПИС са свързани с: 
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4употреба на наркотици (сред населението и сред
специфични групи, инжекционна или високорискова /про-
блемна употреба);

4превенция на употребата на наркотици;
4лечение;
4други здравни последици (инфекциозни заболява-

ния, смъртни случаи и смъртност, нефатални спешни слу-
чаи, други);

4социални последици и взаимовръзки (престъпност,
полицейските арести, присъди, социална изключеност,
други);

4социални отговори на употребата, на здравни и со-
циални последици (промени в нормативната уредба, със-
тояние и спазване на законовата уредба, координиращ ме-
ханизъм, обществени разходи, свързани с наркотиците,
състояние на общественото мнение по проблемите на нар-
котиците, медии, информационни / телефонни служби, раз-
витие на лечебната система, обмен и раздаване на игли,
спринцовки и параферналия, други);

4пазар на наркотици (характеристики и динамика
на пазара на наркотици, достъпност на наркотиците, кон-
фискации на наркотици, цени на наркотиците на едро и на
улично ниво, чистота на наркотиците на улично ниво, съ-
държание на таблетките на улично ниво);

4пазар и употреба на нови психоактивни вещества;
4добри практики в превенцията, лечението и реха-

билитацията;
4други здравни и социални аспекти на търсенето и

предлагането на наркотици. [4,5]
Стремежът е информацията, събирана за поддържане

на публичната информационна система за наркотици и нар-
комании в България да е стандартизирана, даваща възможност
за съпоставки във времето и между различни региони и дър-
жави, да отговаря на изискванията и стандартите на Евро-
пейския съюз или на други международни органи и инсти-
туции. [6] Привеждането на информацията в съответствие
с изискванията и стандартите на Европейския съюз или на
други международни органи и институции се осъществява
с методическата помощ на Националния фокусен център за
наркотици и наркомании. В него, съвместно с упълномощени
експерти от институциите, които събират/предоставят тази
информация, се изготвят инструментите, с които се събира
информацията. В НФЦ се извършва също и вторична и по-
следваща обработка на събраната информация, както и при
нужда – анализ на информацията в съответствието със стан-
дартите на Европейския център за мониторинг на наркотици
и наркомании, и при необходимост – на други международни
органи и институции. [5]

За осигуряване на експертна консултантска помощ и
съдействие от страна на компетентните институции и пар-
тньори към Националния фокусен център за наркотици и
наркомании се формират Експертни помощни групи по раз-
лични тематични области.

Важно е да се отбележи, че една от целите при пла-
нирането и събирането на информация, т.е. при поддържането
на информационната система, свързана с трафика и упот-
ребата на наркотични вещества е да се обслужва формирането
на адекватна политика по наркотиците – както на национално,
така и на местно ниво. Планът за действие към Националната
стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.) съдържа
Стратегическа задача, насочена към „Поддържане и развитие
на публичната информационна система в областта на нар-
котиците и наркоманиите”, а преследваната цел е „Адекватно
информационно осигуряване на Националната стратегия и
националната политика в областта на наркотиците и нарко-
маниите, както и съответствие на националната информа-
ционна система в областта на наркотиците с европейските

и международните стандарти”. Предвижда се на национално
ниво тази задача да се осъществява и координира най-вече
от Националния фокусен център за наркотици и наркомании,
който да подпомага информационно и аналитично Нацио-
налния съвет по наркотичните вещества – институцията,
свързана с формирането на държавната политика по нарко-
тиците. На местно ниво пък действат Превантивно-инфор-
мационни центрове (ПИЦ), създадени да обслужват местното
управление и Общинските съвети по наркотичните вещества
(ОбСНВ). Към средата на 2016 г. съществуват и действат 27
ОбСНВ с толкова ПИЦ във всички областни центрове (с из-
ключение на област София, чиито областен център съвпада
с този на област София – град). [1, 4, 5, 6]

Националният фокусен център за наркотици и нар-
комании е базиран в Националния център по наркомании.
Звеното извършва информационна, аналитична, научно-из-
следователска и експертно-консултативна дейност. То е
водещо звено при изграждането и поддържането на
националната публична информационна система по
наркотиците в България, както и официален партньор на Ев-
ропейския център за мониторинг на наркотиците и нарко-
маниите (EMCDDA) от страна на Република България и
участник в Европейската мрежа за информация в областта
на наркоманиите (REITOX). [2]

Националният фокусен център за наркотици и
наркомании е създаден на 12 февруари 2003 г. със Заповед
на министъра на здравеопазването. Тя е издадена във връзка
с Националната стратегия за борба с наркотиците 2003-
2008 г. и с Решение на Националния съвет по наркотичните
вещества, прието на негово редовно заседание на 3.12.2002 г.
В тази Заповед има редица неточности, но е факт, че с нея
започва институционализирането на НФЦ. През 2010 г. въ -
просите за неговото съществуване, статут и развитие бяха
вече законово уредени. С изменение в Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите беше записано,
че „в Националния център по наркомании се създава
Национален фокусен център като част от Европейската ин -
фор мационна мрежа за наркотици и наркомании, под -
помагаща Европейския център за мониторинг на наркотици
и наркомании” и че „Националният фокусен център ...
изгражда и поддържа публична информационна система
за наркотици и наркомании, както и информационна система
за ранно предупреждение за нови наркотични вещества
като част от Европейската система за ранно преду преж -
дение”. [2]

През годините НФЦ се утвърди като основно звено
в изграждането и функционирането на публичната ин -
формационна система по наркотиците, в събирането,
обработването, анализирането и разпространението на
информация в тази област. От НФЦ или с неговото решаващо
методическо ръководство и участие през периода бяха
реализирани повече от 100 проучвания от различен тип и с
различни целеви групи, в които по различен начин бяха
обхванати общо над 150 000 лица. Всяка година беше изготвян
Годишен национален доклад по проблемите, свързани с
наркотиците, с обем от по около 120-150 страници, а в
последните години – и Информационен бюлетин с основни
актуални данни от различни сфери.

Тези успехи са плод от труда на много хора и
институции – на експертите от Националния фокусен център
и много от колегите от Националния център по наркомании,
на партньорите от министерството на здравеопазването и
от други министерства, агенции, други държавни институции,
от Общинските съвети по наркотичнити вещества и Пре -
ван тивно-информационните центрове, обществени и не пра -
вителствени организации, на онези политици и ръководители
от различни поприща, които проявиха разбиране и подкрепиха
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процеса на създаване и развитие на Националния фокусен
център, на онези журналисти, които проявиха готовност за
непредубедено сътрудничество и даваха явни доказателства
за смисъла на съществуването и труда на НФЦ, на много
приятели, съмишленици и сърат ници.

Извън тази „национална” програма Националният
фокусен център изпълнява пълноценно и ролята на партньор
на Европейската информационна мрежа за наркотици и
наркомании и Европейския център за мониторинг на
наркотици и наркомании. Всяка година звеното участва в
много дейности, свързани с реализирането на работната
програма на EMCDDA. Над 40 експерти от европейски
страни, европейски и международни организации посетиха
страната ни по различни проекти и задачи, над 25 български
експерти от различни институции участваха с помощта на
НФЦ в различни обучителни и експертни срещи.

Една от основните функции на Националния фокусен
център за наркотици и наркомании е да осъществява мето-
дическа подготовка, ръководство и текуща координация при
изграждането на националната публична информационна
система за наркотици и наркомании, както и при по-ната-
тъшното £ функциониране. Методическото ръководство на
НФЦ се осъществява при подготовката, събирането, класи-
фицирането, обработването и анализа на информацията, не-
обходима за функциониране на публичната информационна
система за наркотици и наркомании. Това са били намеренията
при създаването на звеното, това се изисква от логиката на

нормалното развитие на нещата в областта на наркотиците
и наркоманиите, това е методическата страна на процеса.
Но дали тези идеи продължават да бъдат актуални в България,
дали социалното управление все още изпитва необходимост
от тези инструменти и механизми, кой и доколко помага
тези идеи да се осъществят, кой и доколко пречи (умишлено
или не) – това са все въпроси, на които предстои да се търси
отговор. Стига да има потребност от търсенето му. Засега
не е декларирана такава. А това вече е практическата, реалната
страна на процеса.
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КУЛТУРА И мЕДИЦИНА

Тъй често съм сама
В есенно листо намирам
и болката и радостта.
И както жадната земя
очаква дъжд, 
аз чакам Нежността.
И се превръщам във сълза
в окото на сърна.......

Говоря с мама.
Говоря за живота.
За голямата измама....
Говоря с мама
за примамливото синьо – 
Илюзия голяма!
Наздраве – 
ще пия вино!.....
(Лунни дюни, лирика, 1997)

Отново съм съвсем сама.
Лице в лице със новия проблем.
Не се оплаквам, силна съм и знам:
кодирана е болката в мен.

Баща ми чувам как отвъд света
богата казва, дъще ставаш,
защото твои са денят, нощта.
И хората, на които се раздаваш...
Изгрява моята звезда.
Блести
в очите на ранени хора.
Богата съм, дарих топлина
и няма в мен умора.!.........
(Частица от мен, лирика, 2002)

Отварям гардероба на надеждата.
Цари потискащ безпорядък.
Искам да въдворя ред.
Подреждам мислите си.
Нагъвам и парфюмирам спомените си.
Завързвам ги с червена панделка.
В зелен цвят завивам компромисите –
доста внушителен пакет.
Болката, присвоила белят цвят,
тържествува на цял рафт.
Изморена съм, жалвам себе си.
Вратата на гардероба ме притиска.
Приютява ме белият рафт.

От огъня 
остана жарта.
Дълго, дълго тля.
Измъчи
светлината.
Нестинарка е душата!
(Космичен зов, лирика 2006)

Душата стене.....
Как да се излекува ?
Трудно,
безкрайно трудно е 
да намериш лекарството Любов.

Като грозд
Животът
зрее......
Зрее
по-кехлибарен
става
Узрява.....
Натежава
и се стопява.
(Метаморфоза, лирика, 2010)
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