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1. Политика по наркотиците 
 

 
 
В рамките на този раздел са разгледани следните основни теми: 

 Национална стратегия за борба с наркотиците. 

 Координиране на политиката. 

 Обществени разходи в областта на наркотиците и наркоманиите. 

 Мониторинг на публикациите в областта на наркотиците и наркоманиите. 
 

 
 
Национална стратегия за борба с наркотиците 
 

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

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

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

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

Стратегията се основава на следните принципи: 

 Интегриран и балансиран подход – чрез взаимодействие между публичните 
институции и гражданското общество да се постигне балансиран подход при 
изграждането на цялостната национална  политика за противодействие на 
употребата, злоупотребата и разпространението на наркотични вещества и 
активно управление на рисковете пред гражданите, обществото и националната 
сигурност. 

 Информационна свързаност – изграждане на информационна структура, която 
позволява значително по-точно определяне на засегнатите групи, както и 
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аргументиране на необходимите ресурси за реализирането на публичните 
политики в тази сфера. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Очаквани резултати от изпълнение на стратегията са: 

 Ограничаване на търсенето на наркотични и нови психоактивни вещества. 

 Ограничаване на предлагането на наркотични и нови психоактивни вещества. 

 Повишаване на ефективността на политиките в областта на превенция, 
лечение, психосоциална рехабилитация, реинтеграция и намаляване на 
вредите от употребата на наркотични вещества. 

 Ограничаване на броя на проблемно и/или високорисково употребяващите 
наркотици. 
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 Промяна в обществените нагласи по отношение на зависимите към наркотични 
вещества. 

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

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

 Повишаване на ефективността на инвестираните публични средства. 

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

 

 

Координиране на политиката 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

През 2021 г. са проведени четири редовни заседания на Националния съвет по 
наркотичните вещества. 

На първо редовно неприсъствено заседание (на 15 февруари) НСНВ взе 
следните решения: 

 Приема предложение за поставяне под контрол на веществото изотонитазен в 
Списък I на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата 
като наркотични. 

 Приема доклад за резултатите от гласуване в Комисията на ООН по 
наркотичните вещества (КНВ) по препоръките на Световната здравна 
организация за промени в Международните конвенции по наркотиците по 
отношение на канабиса и неговите производни на подновената 63-та сесия на 
КНВ на 2-4 декември 2020 г. 

На второ редовно неприсъствено заседание (на 28 юли) НСНВ прие следните 
решения: 
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 Приема Годишния доклад на Република България за 2020 г., във връзка с 
подготовката на Годишния отчет на Комисията по наркотични вещества към 
ООН – Виена по изпълнение на договорите за международен контрол на 
наркотиците. 

 Приема предложение за включване на нови вещества в списъците на 
Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като 
наркотични, приети на 64-та сесия на КНВ и съгласно Делегирана директива 
(ЕС) 2021/802 на комисията от 12 март 2021 г., след съгласуване с Експертния 
съвет по чл. 14 от ЗКНВП в кои списъци на Наредбата да бъдат включени 
веществата. 

 Експертният съвет по чл. 14 от ЗКНВП да изготви становище по предложението 
на МВР и Агенция „Митници“ за включване на нови вещества в списъците на 
Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като 
наркотични. 

 Приема Обобщения годишен отчет на общинските съвети по наркотични 
вещества за 2020 г. 

На трето редовно неприсъствено заседание (на 12 октомври) НСНВ взе 
следните решения: 

 Приема становище на Експертния съвет по чл.14 от ЗКНВП за включване на 33 
нови вещества в Списък I на Наредбата за реда за класифициране на 
растенията и веществата като наркотични.  

 Приема предложенията за промяна на членове на Експертния съвет по чл.14 от 
ЗКНВП. 

На четвърто редовно неприсъствено заседание (на 3 декември) НСНВ взе 
следните решения: 

 Приема Годишния доклад по проблемите, свързани с наркотиците и 
наркоманиите в България за 2020 г.  

 Да бъдат подкрепени кандидатурите на Ксавие Пос (Xavier Poos), заместник 
директор в Министерство на здравеопазването на Люксембург, за заместник-
председател на Европейския център за мониторинг на наркотиците и 
наркоманиите (EMCDDA) и Ханс Герхард Пийч за председател на Борда на 
директорите (Chair of the Management Board) на EMCDDA. 

 Експертният съвет по чл. 14 от ЗКНВП да обсъди и изготви становище относно 
вредата и потенциалните рискове от употребата на диазотен оксид (райски газ). 

 Приема предложение на Агенция „Митници“ и Министерство на земеделието, 
храните и горите да се създаде междуведомствена работна група, която да 
изготви проект на решение по прилагането на чл. 27-31 от ЗКНВП и проекта да 
се представи на заседание на НСНВ. В работната група да се включат 
представители на Агенция „Митници“, Министерство на земеделието, храните и 
горите, Министерство на вътрешните работи, Прокуратура, Министерство на 
правосъдието и Министерство на здравеопазването. 1 

Институции, отговарящи за изпълнението на Националната стратегия за борба с 
наркотиците на национално ниво са всички административни структури участващи в 
разписването на стратегията, План за действие и Финансов план в зависимост от 
своята компетентност и поети ангажименти: Министерство на здравеопазването 
(Национален център по обществено здраве и анализи, Национален фокусен център за 
наркотици и наркомании, Изпълнителна агенция по лекарствата), Министерство на 
вътрешните работи (Главна дирекция „Национална Полиция“, Главна дирекция „Борба 
с организираната престъпност“, Главна дирекция „Гранична Полиция“), Министерство 
на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта (Антидопингов 
център), Министерство на финансите (Агенция „Митници“), Министерство на 

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

на здравеопазването. 
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правосъдието (Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“), Министерство на 
икономиката, Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, 
Държавна агенция за закрила на детето. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

общественост и намаляване на стигмата.  

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

 
 

Партньори при осъществяване на политиката в областта на наркотиците и 
наркоманите са също така Агенция „Социално подпомагане“ (вкл. териториалните й 
структури), Министерство на околната среда и водите, Български червен кръст, 
Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните (вкл. местните комисии), Държавна агенция за закрила на детето, 
Държавна агенция по миграция, Национално сдружение на общините в България, 
държавни и общински институции, представители на частния сектор, структури на 
гражданското общество, медии. 
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Обществени разходи в областта на наркотиците и наркоманиите 
 

Във Финансов план за изпълнение на Плана за дейности към Националната 
стратегия за борба с наркотиците 2020 – 2024 г. е заложен общ бюджет в размер 29 
866 601 лева, като съобразно определените стратегически цели за 2021 г. са 
предвидени 5 623 150 лева, разпределени по следния начин: 

- Ограничаване на търсенето на наркотични вещества: 1 671 400 лева. 
- Ограничаване на предлагането на наркотични вещества: 3 634 000 лева. 
- Повишаване на експертния капацитет за развитие на научно-приложни 

изследвания и обновяване на технологичното оборудване: 19 750 лева. 
- Подобряване на взаимодействието, координацията между институциите и 

международното сътрудничество: 288 000 лева. 

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

За изпълнение на Плана за дейности по Националната стратегия за 2021 г. 
Министерство на здравеопазването е отпуснало средства в размер на 152 000 лв.  

Съгласно ежегодното проучване на НФЦ относно дейностите на превантивно-
информационните центрове и получена информация от 20 от тях средствата, 
изразходени за тяхното функциониране през 2020 г. са в размер на 2 788 274,03 лева. 
В разходите са включени заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения, както и на сътрудници, наети на граждански договор (вкл. 
други възнаграждения и плащания за персонала, задължителни осигурителни вноски 
от работодател, вноски за доброволно осигуряване) – 2 319 460,52 лева, както и за 
издръжка (вкл. разходи за функциониране на сгради, съоръжения, консумативи, 
куриерски услуги, транспорт, за дейности др.) – 468 813,51 лева. За сравнение 
средствата, изразходени през 2020 г. (въз основа на информация от 18 ПИЦ) са в 
размер на 2 041 112,18 лева, а през 2019 г. (също въз основа на информация от 18 
ПИЦ) – 1 699 486,02 лева.  

 
 

Мониторинг на публикациите в областта на наркотиците и наркоманиите 

 

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

През 2021 г. са открити 1382 публикации (1454 през 2020 г.) свързани с посочената 
тематика. Прегледът на печата показва, че най-много статии са отразявали теми, 
свързани с предлагане и разпространение на наркотици и акции за намаляване на 
предлагането на наркотици (правоприлагане и правораздаване) – 83,4%. В по-малка 
степен се засягат теми като: превенция на употребата на наркотици (1,2%), смърт и 
смъртни случаи, спешни нефатални случаи, представяне на доклади за наркотиците и 
епидемиологични проучвания, нови наркотични вещества, възможности за лечение на 
употребяващите наркотици. 

Най-голям брой материали през 2021 г. са били публикувани във вестник 
„Телеграф“ (през 2020 г. водещо издание е „България днес“), а най-малко в седмичните 
издания на „Капитал“, „Сега“ и „Златен стандарт“ (виж Таблица 1-1). Тук трябва да се 
отбележи, че през 2020 г. има намаляване на броя на изданията в сравнение с 
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предишни години, като част от всекидневниците бяха преобразувани в седмичници 
(вестниците „Сега“ и „Стандарт“).  
 

                                                                                                  Таблица 1-1 

ПУБЛИКАЦИИ НА ТЕМА „НАРКОТИЦИ И НАРКОМАНИИ“ 
ВЪВ ВОДЕЩИТЕ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ (2020 – 2021 г.)  

Вестник 2020 г. 2021 г. 

„Телеграф“ 279 352 

„България днес“ 410 322 

„Труд“ 203 238 

„Монитор“ 143 137 

„Уикенд“   72 117 

„24 часа“ 160 85 

„Галерия“   59 58 

„Дума“   23 24 

„168 часа“   78 23 

„Земя“   16 10 

„Стандарт“/„Златен стандарт“     7 5 

„Сега“     3 4 

„Капитал“     1 4 

                   Източник: Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, НФЦ 

 
 
През 2021 г. се наблюдава значително увеличение на публикациите в „Телеграф“ и 

„Уикенд“ и намаление на тези в „България днес“, „24 часа“ и „168 часа“. 

Най-често публикациите се поставят на 10-11 страница (32,1%) и на 7-8 страница 
(26,3%). На последна страница се поставя всяка десета публикация. Твърде малко са 
публикациите, които са водещи на първа страница (само 11). 

Повече от половината от публикациите (54,0%) са кратка информация, над 1/3 са 
статия. По-рядко публикациите са новина (7,5%) и интервю (1,2%). 

Февруари и април са месеците, през които печатните медии най-често са 
представяли информация в областта на наркотиците и наркоманиите. През август и 
декември са открити най-малко публикации (съответно 85 и 89). 
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2. Законодателство в областта на наркотиците 

 
 
 
 

В рамките на този раздел са разгледани следните основни теми: 

 Промени в законодателството. 

 Контрол върху новите психоактивни вещества. 

 Законодателство и обществено мнение. 

 
 

Промени в законодателството2 

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

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

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

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

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

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

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

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

на здравеопазването. 
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2. Дорета 37,5 mg/325 mg филмирани таблетки KRKA, D.D. Novo Mesto, Slovenia; 
3. Трамадол Комбо 37,5 mg/325 mg филмирани таблетки х 10; х 20; х30, STADA 

Arzneimittel AG, Германия. 

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

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

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

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

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

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

Изготвен е нов проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. като в 
резултат на постъпилото в периода на общественото обсъждане на проекта становище 
от БГФармаА е извършена преценка, че е необходимо да бъде предвиден 
едногодишен отлагателен срок за влизане в сила на горепосочените разпоредби. 
Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. е обнародвана в Държавен 
вестник, бр. 90 от 15.11.2019 г. 

През юни 2020 г. в Министерство на здравеопазването е постъпило отново писмо 
от председателя на Управителния съвет на БГФармаА за ново обсъждане от НСНВ и 
становище от Експертния съвет по чл. 14 от ЗКНВП, както и пореден отлагателен 
срок по отношение на разпоредбите на §3 и §24 от Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и 
отпускане на лекарствени продукти, обн. ДВ, бр. 68 от 27.08.2019 г.  
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Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 
2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти с 
предложение за удължаване на срока с още една година, който е приет на заседание 
на Ръководство на МЗ и е обн. ДВ, бр. 91 от 23.10.2020 г.  

Информацията за повторното удължаване на отлагателния срок е представена на 
четвъртото заседание на НСНВ за 2020 г., на което е прието решение да не се отлага 
повече влизането в сила на промяната в Наредба № 4 от 2009 г., обн. ДВ бр. 68 от 
27.08.2019 г. 

През 2021 г. ръководството на Министерство на здравеопазването е взело 
решение влизането в сила на промяната в Наредба № 4 да се отложи с още една 
година – до 15.11.2022 г. В тази връзка от страна на дирекция „Лекарствена политика“ 
е изработена и впоследствие приета Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. 
за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, 
обнародвана в бр. 94 на „Държавен вестник“ от 2021 г. 
 

През 2021 г. е изготвен проект за изменение и допълнение 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. 

Основната причина за промяна на наредбата е необходимостта от актуализиране 
на условията и реда на действащата към момента. 

С предложенията се цели осъвременяване на наредбата, като по този начин 
същата ще се прилага по-ефективно в настоящата среда. Описани са и са 
разграничени процедурите за получаване, отказване и продължаване  на съгласие за 
осъществяване на програма за психосоциална рехабилитация, като е добавена и 
процедура по прекратяване на съгласие за осъществяване на програма. Подобрена е 
процедурата за извършване на контрол и мониторинг на програмите за психосоциална 
рехабилитация. Разписани са промени в изискванията за образователно-
квалификационна степен за ръководител на програмата и допълнения към 
изискванията към проекта на програмата. 

Очакваните резултати от предложените промени са свързани с повишаване 
качеството на услугите и ефективността на програмите за психосоциална 
рехабилитация. 
 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и прекурсорите е обсъден и приет на заседание на 
Ръководство на Министерство на здравеопазването и съгласно решение на 
Ръководство на Министерство на задравеопазването е внесен за разглеждане на 
заседание на Министерски съвет. Приет е с Решение на МС № 9 от 11 януари 2021 г. 
Законопроектът е разгледан и приет на първо гласуване от Народното събрание на 
12.02.2021 г. 

 

Контрол върху новите психоактивни вещества 

 
На първо редовно неприсъствено заседание на Национален съвет по 

наркотичните вещества, проведено на 15.02.2021 г., е взето решение за поставяне под 
контрол на веществото изотонитазен (N,N-диетил-2-[[4-(1-метилетокси) фенил] 
метил]-5-нитро-1Н-бензимидазол-1-етанамин) чрез включването му в Списък I - 
Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния 
ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната 
медицина, на Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като 
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наркотични. Промяната е утвърдена с Постановление на Министерски съвет № 195 от 
11 юни 2021 г. 

Изотонитазен е синтетичен опиоиден аналгетик, който е поставен под интензивно 
наблюдение от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите 
(EMCDDA) през февруари 2020 г. В България няма регистриран случай с наличие на 
изотонитазен. 

Цел на промяната е изпълнение на задълженията, въведени от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, чрез транспониране на Делегирана Директива 
(ЕС) 2020/1687, както и за предотвратяване на разпространението на новото 
психоактивно вещество на територията на страната. 

Веществото няма призната употреба в хуманната или ветеринарната медицина в 
Европейския съюз, нито на други места по света. Няма данни, сочещи, че веществото 
може да бъде използвано за други цели освен като аналитичен референтен еталон, 
както и за научни изследвания. 

Наличната информация показва, че употребата на изотонитазен причинява вреди 
на здравето, свързани с неговата остра токсичност и потенциал за злоупотреба и за 
предизвикване на зависимост у хората. Това увреждане на здравето се счита за 
животозастрашаващо. Освен това съществува потенциал за тежко физическо и 
психическо увреждане и значително разпространение на болести, включително 
предаване на пренасяни по кръвен път вируси. Тези ефекти, включително 
зависимостта, са сравними с други опиоидни аналгетици, които са под международен 
контрол. 

 

На трето редовно заседание на Национален съвет по наркотичните вещества, 
проведено на 12.10.2021 г., е взето решение за поставяне под контрол на 33 нови 
вещества чрез включването им в Списък I - Растения и вещества с висока степен на 
риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени 
за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, на Наредба за реда за 
класифициране на растенията и веществата като наркотични. 

По групи веществата са следните: 

 синтетични канабиноиди (15) – 5Cl-AB-PINACA, 4F-ABUTINACA, 5F-AMB-PICA 
(5F-MMB-PICA, MMB-2201), 5F-ADBICA (5F ADB-PICA), ADB-BUTINACA, ADB-
PINACA, ADB-4en-PINACA, 5F-3,5-ABPFUPPYCA, 5F-EDMB-PICA, 5F-EMB-PICA 
(EMB-2201), 4F-MDMB-BICA, 4CN-MDMB-BUTINACA, MDMB-3en-BUTINACA, 
MMB-4en-PICA (MMB-022), CUMYL-PEGACLONE; 

 арилциклохексиламини (4) – дезхлорокетамин (DCK), етилдезхлорокетамин (O-
PCE), 3-метоксифенциклидин (3-MeO-PCP), 2-флуородезхлорокетамин (2-
FDCK); 

 катинони (3) – бензилон (BMDP), 5-дихидробензофуран пировалерон (3-дезокси-
MDPV, 5-DBFPV), 3-метилметкатинон (3-MMC); 

 бензодиазепини (3) – диклазепам, клоназолам (клонитразолам), флубромазо-
лам; 

 арилалкиламини (2) – 6-APB, мефедрен (5-ММРА); 

 пиперидини и пиролидини (1) – изопропилфенидат; 

 фенетиламини (1) – флуороетамфетамин; 

 други (4) – дифенидин, 1P-LSD, 1cP-LSD, 3-флуорофенметразин (3-FPM). 

Поставянето под контрол на веществата CUMYL-PEGACLONE, 3-метокси-
фенциклидин, дифенидин, флубромазолам, клоназолам и диклазепам е въз основа на 
решение на 64-та годишна сесия на Комисията по наркотичните вещества към ООН, 
проведена през март във Виена и препоръка на Световната здравна организация за 
включването им в списъците на Конвенциите на ООН по упойващите и психотропните 
вещества. 
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Цел на промяната е изпълнение на задълженията, въведени от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, чрез транспониране на Делегирана Директива 
(ЕС) 2021/802, както и за предотвратяване на разпространението на новото 
психоактивно вещество на територията на страната. 

Съгласно доклад EMCDDA за оценка на риска на веществото 4F-MDMB-BICA е 
синтетичен канабиноид и няма призната употреба в хуманната или ветеринарната 
медицина в Европейския съюз, нито на други места по света. Наличната информация 
показва, че употребата му причинява вреди на здравето, свързана с остра токсичност и 
потенциал за злоупотреба и за предизвикване на зависимост у хората. Това увреждане 
на здравето се счита за животозастрашаващо. Ето защо веществото е включено в 
Списък I на Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като 
наркотични. 

Наредбата се допълва с останалите 26 вещества, във връзка с предложения на 
Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“ и Военномедицинска 
академия, въз основа на становище на Експертния съвет по чл. 14, ал. 2 от Закона за 
контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. 

 

 

Законодателство и обществено мнение 
 

Според данни от проведеното Национално представително проучване относно 
нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците (8-12 клас) в България3, 
48,2% от изследваните лица смятат, че злоупотребата с наркотици е криминално 
деяние и следва да бъде наказвано със затвор. Това е леко увеличение по този 
показател спрямо предишното подобно изследване, проведено през 2017 г., когато 
относителният дял беше 44,0%. По-голяма част от учениците обаче смятат, че 
злоупотребата с наркотици при определени обстоятелства може да бъде определено и 
като нарушение, за което следва да бъде налагана административна санкция (глоба) – 
близо 3/5 са на това мнение. (виж Таблица 2-1) 

Над 1/5 определят злоупотребата с наркотици като признак на болест, която не 
бива да бъде наказвана, което е леко увеличение спрямо предишното изследване, 
когато делът по този показател беше 18,6%. Близо половината (45,6%) от 
респондентите са на противоположното мнение.  

37,4% смятат, че и притежанието на канабис в малки дози (напр. до 1 грам) следва 
да бъде санкционирано. От друга страна 28,4% допускат, че не е нужно притежателят 
на малки дози канабис да бъде санкциониран. Данните показват, че почти не 
съществува разлика в нагласата по отношение на по-либералната позиция за 
притежание на канабис в сравнение с предишното проучване през 2017 г, когато 
относителният дял по този показател беше 28,0%. 

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

Само 14,8% подкрепят изменение в нормативната уредба, с която да се въведат 
минимални дози от всеки вид наркотик, за чието притежание не се налагат никакви 
санкции. По този показател се отчита намаление от 6,5 процентни пункта в сравнение с 
предишното проучване. Съответно неподкрепящите подобна промяна в 
закодателството в края на 2021 г. са малко над половината (54,7%).  

 

                                                           
3
 Проучването е реализирано ноември-декември 2021 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на 

Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Сова 5“ АД сред 4109 ученици от 285 
паралелки, разпределени по училища и области. 
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Таблица 2-1 

ОТНОШЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ (8-12 КЛАС) 
КЪМ НЯКОИ ТВЪРДЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО 

 Подкрепям Не подкрепям Не мога да 
преценя 

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

48,2% 22,3% 29,5% 

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

59,6% 17,0% 23,5% 

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

22,1% 45,6% 32,3% 

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

45,9% 20,9% 33,2% 

Притежанието на канабис в малки дози 
(например до 1 грам) не следва да се 
санкционира по никакъв начин 

 28,4% 37,4% 34,2% 

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

 9,8% 62,0% 28,3% 

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

14,8% 54,7% 30,5% 

Източник: Национално представително проучване относно нагласи и употреба  
                  на психоактивни вещества сред  учениците (8-12 клас) в България, 2021 г. 

 

В съвременния свят все по-актуален е въпросът с производството на канабис за 
медицински цели. През последните години и в България се наблюдава една по-
либерална позиция по отношение на възможността това производство да бъде 
разрешено от закона. През 2021 г. 45,9% допускат такава промяна в 
законодателството. Подобна подкрепа за разрешаване на производството на канабис 
за медицински цели се наблюдава и сред населението на възраст 15-64 г. (43,3%) 

Като цяло на около 1/3 от учениците им е трудно да се ориентират каква точно 
позиция да заемат. Това подсказва, че е нужно да се говори повече по отделните 
въпроси, за да може да се очертае по-ясна картина, дали са нужни промени в 
законодателството и как те биха се отразили на епидемиологичната ситуация с 
употребата на наркотици в България. 
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3. Употреба на наркотици 
 
 
 
В рамките на този раздел са разгледани следните основни теми: 

 Употреба на наркотици сред учениците на национално ниво. 

 Употреба на наркотици сред учениците на регионално ниво. 

 Европейско онлайн проучване за наркотиците. 

 
 

Употреба на наркотици сред учениците на национално ниво 

 

През последните години се наблюдава намаление на употребата на наркотици 
поне веднъж някога в живота от учениците в гимназиален етап на обучение4. Това се 
дължи най-вече на намалението на употребата на марихуана (с близо 9 процентни 
пункта в сравнение с предишното национално проучване сред учениците, проведено 
през 2017 г.), която все пак си остава най-употребяваното наркотично вещество от 
учениците (8-12 клас). Втората най-употребявана група наркотични вещества е тази на 
стимулантите, като при амфетамини, кокаин и екстази има леко увеличение на 
употребата им. 

Причина за намалението на употребата на канабис може да бъде все по-
нарастващото предлагане на други продукти за пушене, като електронни цигари, 
устройства за нагряване на тютюн, наргилета. През последните две години особено 
популярна в местата за забавление е употребата на райски газ, главно в балони, 
включително и от непълнолетни.  

Ако преди 5 години началната средна възраст на употреба на наркотици сред 
учениците в страната беше паднала до 13-14 години, то през последната година тя е 
14-16 години, както беше и преди 10-15 години. 

Най-ранна средна възраст на първа употреба се наблюдава по отношение на 
употреба на опиоиди и инхаланти (14 г.) и канабис, синтетични канабиноиди и 
халюциногени (15 г.). Първата употреба на стимуланти (кокаин, амфетамини, 
метамфетамини и екстази) започва средно на 16 години. 

Ако преди се отчиташе, че момчетата употребяват наркотици много повече от 
момичетата, то през последните години почти не съществува разлика по полов 
признак, особено, когато се отнася за експериментална употреба.  

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, учениците най-често 
посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (63,7% от употребилите), „за да 
бъдат приети от другите (групата, компанията)“ (41,4%), „за удоволствие, за да изпитат 
временен приятен ефект“ (38,2%), „за да се почувстват като един от различните“ 
(25,8%). 

6,0% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в 
комбинация с алкохол, а 1,3% – през последните 30 дни. Само 1,1% са инжектирали 
някога в живота си наркотици. 

Според 11,2% от учениците в България редовното пушене на канабис не 
представлява риск за здравето. 16,9% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат 
редовно наргиле. 3,4% от учениците определят редовната употреба на кокаин като 

                                                           
4
 Според данни от Национално проучване относно нагласи и  употреба на психоактивни вещества сред 

учениците (8-12 клас) в България, проведено сред 4109 ученици от 285 паралелки, разпределени по 
училища и области. Проучването е реализирано в периода ноември-декември 2021 г. по поръчка и с 

методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Сова 5“ АД. 
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нерискова. 25,2% одобряват пушенето на канабис, като при 4,7% това се отнася 
независимо от количеството. 

65,4% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за 
страната ни, за 61,3% е проблем за населеното място, в което живеят, а за 59,6% е 
проблем за училището, в което учат. 

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици 
или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 2,8% от учениците 
посочват, че някога в живота си са употребявали синтетични канабиноиди, а 1,0% от 
тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна 
употреба на нови наркотици са 0,4% от тях. Учениците употребяват нови наркотици 
предимно под формата на растителна смес за пушене, като най-често се снабдяват с 
тях от дилър, приятел или съученик.  

С оглед на постоянното възникване и регистриране на нови психоактивни 
вещества, различни от вече познатите, не само в България, но и в Европа и света, 
тяхната употреба може да създаде значими социални и здравни последици в бъдеще. 
Това е свързано най-вече с факта, че често съдържанието на използваните смеси е 
неизвестно, което затруднява адекватната реакция и терапия от здравните 
специалисти при евентуално предозиране или злоупотреба. 

През последните години все по-голям дял от свободното си време малолетните и 
непълнолетните прекарват играейки електронни игри, използвайки различни 
електронни устройства (смартфони, таблети, настолни компютри, конзоли). 
Наблюдават се и активности, свързани с хазартна дейност, като лотарийни игри, 
залагания в интернет. Социалните мрежи все повече се превръщат в основната 
платформа за себеизразяване на младите хора. 

Всичко това може да бъде фактор за намаляване на интереса към употребата на 
психоактивни вещества. Но заедно с това може да бъде предпоставка към развиване 
на интернет и хазартна зависимост, социална дистанцираност, липса на мотивация за 
формиране на здравна и спортна култура. 

 

Употреба на наркотици сред учениците на регионално ниво 

 

В края на 2021 г. бяха реализирани местни проучвания относно някои аспекти 
от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на 
психоактивни вещества сред учениците в прогимназиален етап на обучение (5-7 
клас) в градовете Благоевград, Видин, Габрово, Пазарджик и Русе.5 

 
Благоевград6 

 

1,2% от учениците в прогимназиален етап на обучение в град Благоевград 
посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество, като 
25,0% от тях за последно са го правили през последните 30 дни преди проучването, а 
75,0% – през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни. Учениците 
отбелязват, че са употребявали най-вече марихуана, а също и амфетамини, екстази и 
кокаин. 

                                                           
5
 Поради наложените ограничения вследствие пандемията от COVID-19 и неприсъствени занимания на 

учениците в края на годината, голяма част от събирането на информацията бе осъществено 
чрез попълване на анкетата онлайн – по метода на отзовалите се, съобразно заложените параметри на 
извадката. 
6
 Проучването е реализирано ноември-декември  2021 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на 

Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Сова 5“ АД сред 1018 ученици в 5- 7 клас от 8 
училища (54 паралелки) на територията на град Благоевград. 
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Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често са 
посочили „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (50,0% от употребилите), „от 
скука, за разнообразие“ (41,7%), „за да бъдат приети от другите (групата, компанията)“, 
„защото човек или хора, които харесват, употребяват наркотици“ (по 33,3%), „за 
удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (25,0%). 

За 16,7% от употребявалите наркотици тази употреба е започнала на 11 години, за 
41,7% – това се е случило на 12, а за 25,0% на 13 години. Девет от десет ученика 
смятат, че в бъдеще няма вероятност да употребяват наркотици. Само 1,7% от 
учениците оценяват вероятността да употребяват наркотици в бъдеще като голяма, а 
7,4% – като не голяма. 

През последните 12 месеца преди провеждане на проучването 1,5% са 
присъствали на купон, на който са се употребявали наркотици. На 2,7% от учениците 
са им предлагали наркотици през последната година, като те по-често се снабдяват с 
тях от приятел или съученик, отколкото от дилър. 

Над 2/3 от учениците от 5-7 клас в Благоевград твърдят, че знаят за последствията 
от употребата на наркотици, като източник на такава информация най-често са 
родителите (при 44,7%), филмите (34,0%), учителите и педагогическите съветници 
(30,9%), предаванията по телевизията (26,8%) и интернет (24,0%). Само 6,3% 
отбелязват като източник на информация за наркотиците специализирани лекции и 
обучения. 

95,1% от учениците смятат, че има голям риск за хората, които употребяват 
наркотици. Според всеки трети ученик е достатъчна няколкократна употреба на 
наркотици, за да се привикне към тях. 18,8% са на мнение, че привикването зависи от 
наркотиците, които се използват. Само 2,0% смятат, че употребата на наркотични 
вещества не води до привикване. 

Според учениците най-силен фактор за отказване от употребата на наркотици има 
силната воля на употребяващия, а в по-малка степен лечението, на което може да 
бъде подложен и подкрепата от близките. Малко над 1/3 от учениците са на мнение, че 
човек може да откаже наркотиците, но това би било много трудно. 5,7% смятат, че ако 
някой е започнал да употребява наркотици, то той не може да се откаже от тях. 

80,5% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за 
страната ни, за 72,8% е проблем за град Благоевград, а за 69,1% е проблем за 
училището, в което учат. 
 
 
Видин7 

 
0,9% от учениците в прогимназиален етап на обучение в град Видин посочват, че 

са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество, като 22,2% от тях за 
последно са го правили през последните 30 дни преди проучването, а 77,8% – през 
последните 12 месеца, но не през последните 30 дни. Учениците отбелязват, че са 
употребявали най-вече марихуана, а също и амфетамини и екстази. 

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често са 
посочили „от скука, за разнообразие“ (66,7%), „за да бъдат приети от другите (групата, 
компанията)“ и „защото е модерно“ (55,6%), „от любопитство, да опитат нещо 
непознато“ и „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (по 44,4%). 

За по 1/3 от употребявалите наркотици тази употреба е започнала на 11, 12 и 13 
години. Девет от десет ученика смятат, че в бъдеще няма вероятност да употребяват 

                                                           
7
 Проучването е реализирано ноември-декември  2021 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на 

Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Сова 5“ АД сред 1028 ученици в 5- 7 клас от 9 
училища (61 паралелки) на територията на град Видин. 



23 
 

наркотици. Само 1,7% от учениците оценяват вероятността да употребяват наркотици 
в бъдеще като голяма, а 6,5% – като не голяма. 

През последните 12 месеца преди провеждане на проучването 0,8% са 
присъствали на купон, на който са се употребявали наркотици. На 1,3% от учениците 
са им предлагали наркотици през последната година, като тези, които употребяват се 
снабдяват с тях от приятел, съученик или от дилър. 

Близо 3/4 от учениците от 5-7 клас твърдят, че знаят за последствията от 
употребата на наркотици, като източник на такава информация най-често са 
родителите (при 48,8%), учителите и педагогическите съветници (35,3%), филмите 
(31,5%), предаванията по телевизията (25,2%) и интернет (23,4%). Само 9,7% 
отбелязват като източник на информация за наркотиците специализирани лекции и 
обучения. 

94,3% от учениците смятат, че има голям риск за хората, които употребяват 
наркотици. Според всеки трети ученик е достатъчна няколкократна употреба на 
наркотици, за да се привикне към тях. 19,6% са на мнение, че привикването зависи от 
наркотиците, които се използват. Само 1,1% смятат, че употребата на наркотични 
вещества не води до привикване. 

Според учениците най-силен фактор за отказване от употребата на наркотици има 
силната воля на употребяващия, а в по-малка степен лечението, на което може да 
бъде подложен и подкрепата от близките. 44,9% от учениците са на мнение, че човек 
може да откаже наркотиците, но това би било много трудно. 7,0% смятат, че ако някой 
е започнал да употребява наркотици, то той не може да се откаже от тях. 

79,4% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за 
страната ни, за 73,2% е проблем за града, в който пребивават, а за 68,2% е проблем за 
училището, в което учат. 
 
 
Габрово8 

 
1,3% от учениците в прогимназиален етап на обучение в град Габрово посочват, че 

са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество, като 46,2% от тях за 
последно са го правили през последните 30 дни преди проучването, а 53,8% – през 
последните 12 месеца, но не през последните 30 дни. Учениците отбелязват, че са 
употребявали най-вече марихуана, а също и амфетамини и екстази, като има 
информация и за употреба на LSD. 

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често са 
посочили „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (46,2% от употребилите), а 
също и „от скука, за разнообразие“, „за удоволствие, за да изпитат временен приятен 
ефект“ и „за да се откъснат от действителността“ (по 30,8%). 

За по 23,1% от употребявалите наркотици тази употреба е започнала на 11 и 13 
години, за 30,8% – това се е случило на 12 години. Девет от десет ученика смятат, че в 
бъдеще няма вероятност да употребяват наркотици. Само 1,6% от учениците оценяват 
вероятността да употребяват наркотици в бъдеще като голяма, а 8,2% – като не 
голяма. 

През последните 12 месеца преди провеждане на проучването 1,9% са 
присъствали на купон, на който са се употребявали наркотици. На 3,6% от учениците 
са им предлагали наркотици през последната година, като те се снабдяват с тях от 
приятел, съученик или дилър. 

                                                           
8
 Проучването е реализирано ноември-декември  2021 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на 

Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Сова 5“ АД сред 1004 ученици в 5-7 клас от  
училища (55 паралелки) на територията на град Габрово. 
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Над 2/3 от учениците от 5-7 клас в град Габрово твърдят, че знаят за 
въздействието и последствията от употребата на наркотици, като източник на такава 
информация най-често са родителите (при 45,9%), филмите (28,1%), учителите и 
педагогическите съветници (26,1%), предаванията по телевизията (19,3%) и интернет 
(16,6%). Само 3,9% отбелязват като източник на информация за наркотиците 
специализирани лекции и обучения. 

96,3% от учениците смятат, че има голям риск за хората, които употребяват 
наркотици. Според всеки трети ученик е достатъчна няколкократна употреба на 
наркотици, за да се привикне към тях. 17,1% са на мнение, че привикването зависи от 
наркотиците, които се използват. Само 0,6% смятат, че употребата на наркотични 
вещества не води до привикване. 

Според учениците най-силен фактор за отказване от употребата на наркотици има 
лечението, на което може да бъде подложен, а в по-малка степен силната воля на 
употребяващия и подкрепата от близките. Над 1/3 от учениците са на мнение, че човек 
може да откаже наркотиците, но това би било много трудно. 2,7% смятат, че ако някой 
е започнал да употребява наркотици, то той не може да се откаже от тях. 

80,3% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за 
страната ни, за 69,6% е проблем за град Габрово, а за 70,1% е проблем за училището, 
в което учат. 

Родителите на 62,7% от учениците имат отрицателно отношение към хора, които 
употребяват наркотици, което вероятно е предпоставка за създаване на критична 
нагласа и негативно усещане у децата им. Те имат доверие на майките и бащите си – 
64,2% биха се обърнали към тях за помощ при трудни за тях ситуации. След 
родителите, учениците в най-голяма степен разчитат на приятелите си и много по-
рядко се обръщат при нужда към своите учители (едва 6,2%).  
 
 
Пазарджик9 

 
1,8% от учениците в прогимназиален етап на обучение в град Пазарджик посочват, 

че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество, като 22,2% от тях 
за последно са го правили през последните 30 дни преди проучването, а 77,8% – през 
последните 12 месеца, но не през последните 30 дни. Учениците отбелязват, че са 
употребявали най-вече марихуана, а също и амфетамини и кокаин. 

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често са 
посочили „от скука, за разнообразие“ (50,0% от употребилите), „от любопитство, да 
опитат нещо непознато“ (38,9%), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен 
ефект“ (33,3%), „за да бъдат приети от другите (групата, компанията)“, „защото са се 
чувствали самотни“ (по 27,8%). 

За 33,3% от употребявалите наркотици тази употреба е започнала на 11 години, за 
22,2% – това се е случило на 12, а за 11,1% на 13 години. Едно дете е започнало 
употребата на наркотици на 10 години. Девет от десет ученика смятат, че в бъдеще 
няма вероятност да употребяват наркотици. Само 2,7% от учениците оценяват 
вероятността да употребяват наркотици в бъдеще като голяма, а 9,8% – като не 
голяма. 

През последните 12 месеца преди провеждане на проучването 3,6% са 
присъствали на купон, на който са се употребявали наркотици. На 5,5% от учениците 
са им предлагали наркотици през последната година, като те по-често се снабдяват с 
тях от дилър, отколкото от приятел или съученик. 

                                                           
9
 Проучването е реализирано ноември-декември  2021 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на 

Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Сова 5 “ АД сред 1021 ученици в 5-7 клас от 8 
училища (45 паралелки) на територията на град Пазарджик. 
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Над половината от учениците (57.2%) от 5-7 клас в град Пазарджик твърдят, че 
знаят за последствията от употребата на наркотици, като източник на такава 
информация най-често са родителите (при 34,2%), филмите (25,2%), учителите и 
педагогическите съветници (19,7%), предаванията по телевизията (18,2%) и интернет 
(17,6%). Само 3,4% отбелязват като източник на информация за наркотиците 
специализирани лекции и обучения. 

91,7% от учениците смятат, че има голям риск за хората, които употребяват 
наркотици. Според всеки четвърти ученик е достатъчна няколкократна употреба на 
наркотици, за да се привикне към тях. 13,7% са на мнение, че привикването зависи от 
наркотиците, които се използват. Само 2,3% смятат, че употребата на наркотични 
вещества не води до привикване. 

Според учениците най-силен фактор за отказване от употребата на наркотици има 
силната воля на употребяващия, а в по-малка степен лечението, на което може да 
бъде подложен и подкрепата от близките. Малко над 1/4 от учениците са на мнение, че 
човек може да откаже наркотиците, но това би било много трудно. 6,3% смятат, че ако 
някой е започнал да употребява наркотици, то той не може да се откаже от тях. 

76,2% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за 
страната ни, за 66,6% е проблем за град Пазарджик, а за 66,5% е проблем за 
училището, в което учат. 
 
 
Русе10 

 
2,2% от учениците в прогимназиален етап на обучение в град Русе посочват, че са 

употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество, като 36,4% от тях за 
последно са го правили през последните 30 дни преди проучването, а 63,6% – през 
последните 12 месеца, но не през последните 30 дни. Учениците отбелязват, че са 
употребявали най-вече марихуана, а също амфетамини и екстази. Един от учениците 
споделя за употреба на кокаин. 

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често са 
посочили „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (54,5% от употребилите), „от 
скука, за разнообразие“ (31,8%), „за да бъдат приети от другите (групата, компанията)“ 
(27,3%), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (22,7%). 

За 36,4% от употребявалите наркотици тази употреба е започнала на 11 години, за 
31,8% – това се е случило на 12, а за 13,6% на 13 години. Един от учениците споделя 
за първа употреба на наркотици на 10 години. 85,7% от учениците смятат, че в бъдеще 
няма вероятност да употребяват наркотици. Само 2,9% от тях оценяват вероятността 
да употребяват наркотици в бъдеще като голяма, а 11,4% – като не голяма. 

През последните 12 месеца преди провеждане на проучването 2,6% са 
присъствали на купон, на който са се употребявали наркотици. На 3,9% от учениците 
са им предлагали наркотици през последната година, като те най-често се снабдяват с 
тях от дилър, приятел или съученик. 

Над 3/4 от учениците от 5-7 клас в град Русе твърдят, че знаят за последствията от 
употребата на наркотици, като източник на такава информация най-често са 
родителите (при 49,9%), филмите (31,6%), учителите и педагогическите съветници 
(30,7%), предаванията по телевизията (23,8%) и интернет (21,6%). Само 7,0% 
отбелязват като източник на информация за наркотиците специализирани лекции и 
обучения. 

                                                           
10

 Проучването е реализирано ноември-декември  2021 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на 

Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Сова 5 “ АД сред 1007 ученици в 5-7 клас от 
11 училища (46 паралелки) на територията на град Русе. 
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92,6% от учениците смятат, че има голям риск за хората, които употребяват 
наркотици. Според 41,1% от учениците е достатъчна няколкократна употреба на 
наркотици, за да се привикне към тях. Всеки четвърти ученик е на мнение, че 
привикването зависи от наркотиците, които се използват. Само 0,8% смятат, че 
употребата на наркотични вещества не води до привикване. 

Според учениците най-силен фактор за отказване от употребата на наркотици има 
силната воля на употребяващия, а в по-малка степен лечението, на което може да 
бъде подложен и подкрепата от близките. 42,7% от учениците са на мнение, че човек 
може да откаже наркотиците, но това би било много трудно. 4,5% смятат, че ако някой 
е започнал да употребява наркотици, то той не може да се откаже от тях. 

78,9% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за 
страната ни, за 69,5% е проблем за град Русе, а за 62,6% е проблем за училището, в 
което учат. 

 
 

Европейско онлайн проучване за наркотиците 
 

В периода март-април 2021 г. се проведе Европейското онлайн проучване за 
наркотиците (European Web Survey on Drugs – EWSD 2021). В него се включиха общо 
30 държави – 21 членки на ЕС и 9 държави, които не са членки на ЕС. Въпросникът на 
изследването беше представен на 27 езика, съобразно официалните езици на 
участващите държави. Целева група на изследването бяха лица на 18 и повече 
навършени години, които са употребявали наркотични вещества, като основната 
му цел е свързана с подобряване разбирането на моделите на употреба на наркотици 
в Европа и подпомагане оформянето на бъдещи политики и интервенции в областта на 
наркотиците. Регистриран беше значителен интерес към изследването – сайтът с 
въпросника е бил посетен от повече от 360 000 лица, от които около 84 000 са 
изразили желание да участват. Общо от изследването са получени 48469 валидни 
попълнени въпросника. 

В изследването за България се включиха 997 респондента, но като краен резултат 
са валидирани данни за 851 респондента. Около 22% от тях са жени, а останалите са 
мъже. Една малка част (0,9%) от мъжете се самоопределят, че са от противоположния 
пол. 

Най-голям брой от респондентите са на възраст между 25 и 34 години (47,1%) и 35 
и 44 години (28,7%). Само 7,6% от участвалите в изследването са на възраст 45 и 
повече години. 

По-голямата част от изследваните лица са със средно образование, само 7,1% са 
със завършено висше образование. Над 1/3 от респондентите са заети на пълно 
работно време, 29,1% работят на непълно работно време, а 20,4% са безработни. 

Над 4/5 от участвалите в изследването са от голям град, 11,4% са от малък град, а 
2,9% са от село. 

По отношение на употребата на различните видове наркотични вещества 
респондентите посочват, че в най-голяма степен са употребявали канабис – 93,4% са с 
поне една употреба на веществото в живота си, 86,8% – на амфетамини, 76,9% – на 
кокаин, 65,3% – на екстази, 64,2% – на хероин. Малко над половината (50,5%) от 
респондентите са употребявали поне веднъж в живота си нови психоактивни вещества.  

Ако бъдат разгледани данните за употреба на наркотични вещества поне веднъж 
през последните 12 месеца, отново канабис е най-употребяваното вещество – 66,7% 
(при 93% общо за страните, участвалите в изследването), следвано от амфетамини – 
46,1% (при 28% общо за участвалите страни), хероин – 35,8% (при 3% общо за 
участвалите страни), бензодиазепини – 32,7%, кокаин – 29,1% (при 35% общо за 
участвалите страни). Над 17% от респондентите са употребявали поне веднъж през 
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последните 12 месеца нови психоактивни вещества (при 16% общо за участвалите 
страни). 

При актуалната употреба (през последните 30 дни), най-употребяваното вещество 
също е канабис (45,1%), следвано от хероин (27,7%), бензодиазепини (26,1%) и 
амфетамини (21,7%). (виж Таблица 3-1) 

 
                                                                                                                        Таблица 3-1 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УПОТРЕБАТА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА  
СРЕД УЧАСТВАЛИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ В EWSD 2021 Г. 

                                                                                                                                                        (в %) 

Вещество През 
последните 

30 дни 

През 
последните 
12 месеца, 
но не през 

последните 
30 дни 

Преди 
повече 
от 12 

месеца 

Никога не 
са 

употре-
бявали 

Без 
отговор 

Хероин 27,7 8,1 28,3 33,3 2,6 

Кокаин (вкл. крек) 16,6 12,6 47,7 20,0 3,2 

Амфетамини 21,7 24,3 40,8 8,2 4,9 

Метамфетамини 10,1 5,5 45,6 32,9 5,9 

Екстази 4,7 9,3 51,4 29,3 5,4 

Бензодиазепини 26,1 6,6 10,6 29,0 27,7 

GHB/GBL 1,3 2,5 11,0 56,6 28,6 

Кетамин 5,8 2,9 14,6 48,9 27,8 

LSD 0,6 2,9 20,4 47,8 28,2 

Халюциногенни гъби 0,8 2,7 20,4 47,8 28,2 

Други халюциногени 0,5 1,4 8,7 61,1 28,3 

Канабис 45,1 21,6 26,7 2,1 4,5 

Синтетични канабиноиди 2,0 2,4 15,2 52,6 27,8 

Синтетични катинони 0,1 0,9 11,8 58,9 28,3 

Нови психоактивни 
вещества 

12,2 5,1 33,3 44,9 4,6 

Алкохол 67,7 6,6 6,3 1,2 18,2 

Цигари (вкл. електронни) 89,4 0,7 1,9 1,4 6,6 

       Източник: Европейско онлайн проучване за наркотиците (EWSD), 2021 г. 

 
От данните прави впечатление високият относителен дял на употребата на 

кетамин (23,3% поне веднъж някога в живота), което предполага специално внимание в 
бъдеще по отношение на разпространението на неговата употреба в нашата страна. 
Важно е да се отбележи и много високият дял на употребяващите цигари сред 
употребяващите наркотици – 89,4% от обхванатите в изследването (95,7% от 
отговорилите) са употребявали цигари през последните 30 дни преди попълване на 
въпросника. 
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4. Превенция 

 
 
 

В рамките на този раздел са разгледани следните основни теми: 

 Политика и организационна структура. 

 Превантивни програми. 

 Превантивни дейности и интервенции. 

 Качество на превантивните дейности. 

 Тенденции. 

 
 
 

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

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

Към 27-те ОСНВ в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, 
Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, 
Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, 
Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол функционират превантивно-информационни 
центрове (ПИЦ). Те са функционални звена, които събират, анализират и предоставят 
информация на местно ниво, необходима за изготвянето, осъществяването и 
координирането на общинските програми и стратегии. Насоките и задачите на ОСНВ и 
ПИЦ се определят от Националната стратегия за борба с наркотиците.  

Дейностите по превенция на употребата на наркотични вещества в страната се 
регламентират от Наредба №6 от 11 април 2014 г. за условията и реда за 
осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества, 
издадена от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и 
науката. Съгласно Наредбата, превантивните програми трябва да бъдат съобразени с 
Европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотици на 
Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите. В нея са посочени 
и лицата, които могат да реализират такива програми, както и условията и редът за 
осъществяването им. 

В зависимост от насочеността на дейностите превенцията бива: 

 Универсална – насочена е към големи групи от населението (места общност, 
ученици, квартал) без предварителен скрининг за риск от употреба на наркотици, 
като се допуска, че всички членове от дадена група са изправени пред равен 
риск от започване на употреба. Целта е да се спре или забави настъпването на 
употребата на наркотици чрез осигуряване на всички необходими умения и 
информация. 

 Селективна – насочена е към специфични подгрупи от населението (напр. 
млади закононарушители, отпаднали от училище, ученици, които не се справят в 
училище, бездомни, социално слаби), при които рискът от употреба на наркотици 
е значително по-висок от средния. 

 Индикативна – насочена е към индивиди, за които има ясни индикатори за 
висока степен на индивидуален риск от развитието на зависимост към 
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употребата на наркотици (напр. психични разстройства, неуспехи в училище, 
антисоциално поведение) или които показват ранни признаци на проблемна 
употреба на наркотици (но не и клинични критерии за зависимост). Целта не е 
непременно предовратяване на започване на употребата на наркотици, а да 
предоврати развитие на зависимост, да намали честотата на употреба или да 
попречи към преминаване към по-вредни форми на употреба (напр. 
инжектиране).  

От съществено значение е и развитие на стратегии по отношение на превенция 
на средата, с цел промяна на непосредствената културна, социална и икономическа 
среда, в която хората правят своя избор за употреба на наркотици. Тук се има 
предвид, че хората не започват да употребяват наркотици само в следствие на своите 
лични характеристики. Те се повлияват и от комплекс от фактори на средата, като 
какво се очаква или какво е прието в общностите, където живеят, националните норми, 
закони и правила; рекламните послания, на които са изложени, както и наличието на 
цигари, алкохол и наркотици около тяхната среда.11 

 
 
Превантивни програми12 

 
През 2021 г. за втора поредна година превантивно-информационните центрове 

реализират дейностите по двете Национални програми за превенция (5-7 клас и 8-11 
клас). Изпълнението на дейностите е подкрепено с разработването на „Ръководство за 
работа по Национални програми за превенция на употребата на наркотични вещества 
в училищна среда за възрастови групи 5-7 клас и 8-11 клас“, в което са описани 
етапите на работа, съдържанието на сесиите с различните целеви групи, анкетните 
карти за обратна връзка. Отдел „Зависимости”, дирекция „Психично здраве и 
превенция на зависимостите“ към Национален център по обществено здраве и 
анализи (НЦОЗА) осигурява методическото ръководство и подкрепа на работата по 
тези програми. 

ПИЦ Варна не работи по двете национални програми за превенция, като 
реализира друга програма по универсална превенция, за която има издадено писмо за 
съгласие от НЦОЗА. За ПИЦ Благоевград няма данни, поради това, че не са 
представили отчет за 2021 г. ПИЦ Монтана работи само по Национална програма 
„Кодово име живот“. ПИЦ Русе работи само по Национална програма „От връстници за 
връстници“, тъй като няма обучени специалисти, които да реализират програмата за 5-
7 клас). 

През 2021 г. в списъка на превантивните програми, които имат получено писмо за 
съгласие са включени 12 програми, които са разпределени в три ПИЦ, както следва:  

 град София – 2 по универсална превенция, 2 по индикативна превенция и 1 по 
селективна превенция;  

 град Варна – 2 по универсална превенция и 1 по индикативна;  
 град Габрово – 4 по универсална превенция. 

По реда и условията на Наредба №6 от 11.04.2014 г. всички програми за 
превенция на употребата на наркотични вещества следва да получат съгласие за 
осъществяване на дейност. Остава трайна тенденцията ПИЦ да не реализират 
програмите по превенция по реда на Наредба №6. В страната се реализират 
превантивни дейности, които не подлежат на мониторинг, предписания и контрол от 
Дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“ към НЦОЗА, именно 
защото не са регистрирани по реда на наредбата и не са вписани в базата данни на 
НЦОЗА. Според чл. 15 от ЗКНВП създадените ОСНВ и ПИЦ към тях реализират 

                                                           
11

 Източник: Европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотици, EMCDDA. 
12

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

Национален център по обществено здраве и анализи. 
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програмите по превенция. В член 4 (3) от Наредбата 6 от 11. 04. 2006 г. за условията и 
реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични 
вещества е описан редът за тяхното осъществяване. Ясно е указано, че ПИЦ трябва 
да подават проектите си за превантивни програми и съответните документи към тях за 
одобрение от Националния център по наркомании, който беше преструктуриран в 
отдел „Зависимости“ към Дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“, 
като изпълнява неговите функции в момента.   

През 2021 отдел „Зависимости“ обобщи и анализира данните от програмите с 
получено съгласие за осъществяване на дейност и някои други устойчиви дейности по 
места, които не са оформени като програми. Такъв хибриден подход се налага да бъде 
прилаган, поради това, че все още не може да се утвърди практиката програмите по 
превенция да се реализират според условията на Наредба №6. За да е по-пълен и 
цялостен доклада за дейностите на ПИЦ, се налага да се обобщават данни и дейности, 
които нямат писмо за съгласие. 

През последните две учебни години процесът на превантивна работа беше 
многократно прекъсван и провеждан в онлайн среда поради противоепидемичните 
мерки заради COVID-19. Епидемичната обстановка с нейните специфики се отрази 
значително на работата на превантивно-информационните центрове, особено на тази 
част, която се реализира в училищна среда. Трябва задължително да се вземе 
предвид това, че контактът с родителите остана затруднен поради 
противоепидемичните мерки, макар че част от обученията на екипите на ПИЦ беше 
възможно да се реализират присъствено. Не се реализираха мониторингови визити на 
място, което затрудни непосредствения контакт с екипите и възможността за 
автентични наблюдения на работата им.  

През 2021 г. много от обичайните дейности в училищна среда бяха заместени от 
онлайн формати, вкл. и дейностите по превенция. Макар че професионалистите вече 
имат опит в това и работата да протича по-гладко и естествено, все още не може 
напълно да се разбере как тези промени влияят на качеството на превантивните 
дейности. 

 
 

Програми за универсална превенция 
 

Национална програма по превенция „Кодово име живот” (5-7 клас) 

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

24 ПИЦ са реализирали дейности по тази програма, като различните ПИЦ имат 
различен обхват на дейностите и са достигнали до различен брой хора. ПИЦ Варна и 
Русе не работят по тази програма. 

Данните от отчетите на програмите за последните две години показват нарастване 
на броя на обхванатите участници от различните целеви групи. При учениците този 
ръст е най-забележим – повече от три пъти. При родителите нарастването е един път и 
половина.  

Училищните специалисти са единствената целева група, при която се наблюдава 
незначително намаление на броя обхванати участници – по-малко от един процент. 
(виж Таблица 4-1) 

Програмата „Кодово име живот” няма разработен вариант за приложение в онлайн 
среда, за разлика от програмата, предназначена за 8-11 клас. 
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Таблица 4-1 

БРОЙ ОБХВАНАТИ ЛИЦА ПО ЦЕЛЕВИ ГРУПИ  
ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ „КОДОВЕ ИМЕ ЖИВОТ“  

(2020 – 2021 г.) 

    2020 г.     2021 г. 

Общо млади хора 532 1 713 

Деца под 15 години 532 1 713 

Лица на 15-18 години   

Лица на 19-29 години   

Родители 481    704 

Учители и други специалисти 732    725 

Източник: Отдел „Зависимости“, Д „ПЗПЗ“, НЦОЗА 

 

 

Национална програма по превенция „От връстници за връстници” (8-11 клас) 

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

24 ПИЦ са реализирали дейности по тази програма. ПИЦ Варна и Монтана не 
работят по тази програма. 

Таблица 4-2 

БРОЙ ОБХВАНАТИ ЛИЦА ПО ЦЕЛЕВИ ГРУПИ  
ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ „ОТ ВРЪСТНИЦИ ЗА ВРЪСТНИЦИ“  

(2020 – 2021 г.) 

    2020 г.     2021 г. 

Общо млади хора 1 185 2 150 

Деца под 15 години     127 

Лица на 15-18 години 1 185 2 023 

Лица на 19-29 години   

Родители    689 1 074 

Училищни специалисти    595    962 

Други       -      78 

Източник: Отдел „Зависимости“, Д „ПЗПЗ“, НЦОЗА 

 

Данните от отчетите на програмите за последните две години показват нарастване 
на броя на обхванатите участници от различните целеви групи. При учениците този 
ръст е с 81%, при родителите нарастването е с 56%, а при училищните специалисти – 
с 62%.  (виж Таблица 4-2) 

Програмата „От връстници за връстници” има разработен вариант за приложение в 
онлайн среда, което обяснява по-големия брой обхванати хора от различните целеви 
групи.  
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Очаква се нормализиране на обстановката в училищата, предвид отслабването на 
Ковид епидемията и постепенното натрупване на опит на специалистите да доведе до 
разширяване на обхвата на националните програми по превенция. 

В края на 2021 г. двете национални програми изглежда биват възприемани като 
безусловна възможност да се провежда универсална превенция на училищно ниво и 
все повече да се ангажират местните ресурси за нейното осъществяване. 

 
 
Други програми по универсална превенция 

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

осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични 
вещества: 

 Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици 5-
7 клас (на ПИЦ Варна). Основава се на наръчници (ръководства за учители за 
работа в клас, индивидуални учебни тетрадки на ученика, помощни материали), 
предоставяне на информация и водене на интерактивни упражнения от 
педагогически специалисти. През 2021 г. програмата се реализира в 16 
училища. 

 Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици 8-
11  клас (на ПИЦ Варна). Насочена е към изграждане на училищни превантивни 
клубове и предоставяне на информация и мотивационна подкрепа по метода 
„връстници обучават връстници“. През 2021 г. програмата се реализира в 11 
училища. 

 „Спри! Дрога на пътя.“ (на ПИЦ Габрово). Основна цел на програмата е: 
развиване на личната социална и гражданска отговорност на учениците като 
подход за преодоляване на рисковите фактори от злоупотреба с наркотични 
вещества и шофирането под въздействие на психоактивни вещества. 

  „Активни родители“ (на ПИЦ Габрово). Основната цел на програмата е: 
ограничаване на употребата на психоактивни вещества от подрастващи и 
младежи и намаляване на щетите от вече възникнала употреба чрез активно 
включване на родителите в превантивни дейности. 

 „Заедно извън час“ (на ПИЦ Габрово). Основната цел на програмата е: 
ограничаване на проблема с употребата и злоупотребата с наркотични 
вещества и рисковото поведение сред младите хора, чрез организиране и 
провеждане на алтернативни занимания в извънучебно време. Насочена е към 
деца и младежи на възраст 13-19 години. 

 „Лидерска програма“ (на ПИЦ Габрово). Основната цел на програмата е: 
предотвратяване, отлагане или намаляване на употребата на психоактивни 
вещества, чрез превантивни дейности в извънучилищна среда. Дейностите се 
реализират от обучен екип от младежи-лидери – членове на неформална група 
от доброволци (Младежки съвет по наркотичните вещества). Насочена е към 
деца и младежи на възраст 12-29 години. 

 „Избирам себе си" и „Избирам себе си – лятна академия“ (на ПИЦ София). 
Програмата цели превенция употребата на психоактивни вещества в училищна 
среда, трениране на родители за успешно родителстване, трениране на 
училищни специалисти за формиране на нагласи и насочване при индикации за 
употреба на психоактивни вещества или на деца в риск от употреба.  

 „К.Е.Ш? - Кой е шефът?" (на ПИЦ София). Програмата има за цел повишаване 
на родителската компетентност във връзка с превенция на употребата на 
психоактивни вещества от деца и младежи. Насочена е към родители на деца 
на възраст 10-15 години и индиректно към деца на тази възраст. 
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Универсална превенция на употребата на наркотици се осъществява още от 
следните програми:  

 Превенция на рисково поведение в ранното образование – ПИЦ Добрич. 
 Превенция на употреба на наркотици в училищата (8-12 клас) – ПИЦ Добрич.  
 Интерактивни обучителни тренинги за ученици в училищна среда – ПИЦ Стара 

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

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

 

Данните от отчетите на програмите за последните две години показват нарастване 
на броя на обхванатите участници от различните целеви групи. Близо 7 пъти е 
нараснал броя на обхванатите ученици във възрастовата група до 15 години и около 
11 пъти е нараснал във възрастовата група 15-18 г. Три пъти е нараснал броя на 
достигнатите родители, учители и др. специалисти. (виж Таблица 4-3) 

 

Таблица 4-3 

БРОЙ ОБХВАНАТИ ЛИЦА ПО ЦЕЛЕВИ ГРУПИ  
ОТ ДРУГИ ПРОГРАМИ ЗА УНИВЕРСАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ  

(2020 – 2021 г.) 

    2020 г.     2021 г. 

Общо млади хора 1 692        15 055 

Деца под 15 години    787 5 219 

Лица на 15-18 години    904 9 829 

Лица на 19-29 години        1        7 

Родители      71    136 

Училищни специалисти      31    164 

Други        7      22 

Източник: Отдел „Зависимости“, Д „ПЗПЗ“, НЦОЗА 

 

Превантивно-информационните центрове продължават да отчитат дейности, които 
имат много повече характер на кампании и обучения най-вече за видовете 
психоактивни вещества, отколкото на превантивни програми. Промяната на тази 
тенденция ще бъде трудна и ще отнеме години, но е важно да има категорична 
нагласа за реализиране на дългосрочни и устойчиви програми, които имат и оценка на 
ефективност. Такива програми обикновено са с по-малък обхват, основават се на 
трайни партньорства с училища, неправителствени организации и др. по места и 
изискват добре сработени екипи. 

 

Програми за селективна превенция 

Програми за селективна превенция има в два от по-големите градове на страната 
(София и Плевен). Това вероятно е свързано с наличието на повече специалисти в 
тези градове, мотивация на екипите и разпознаване на нуждите от селективна 
превенция в конкретното населено място.   
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Програми получили съгласие по Наредба №6 за условията и реда за 
осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични 
вещества: 

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

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

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

- Деца и младежи живеещи в защитените и преходни жилища.  
- Ученици  от  5 до 8  клас в  училища с преобладаващ брой ученици от етнически 

малцинства. 
 „Подай ръка“ – развитие на социални и жизнени умения на деца, в потенциален 

риск или експериментиращи с психоактивни вещества в ЦНСТ от област 
Плевен. Цели на програмата са предотвратяване възникването или 
увеличаването на негативни здравно-социални последици, свързани с 
наркотици и алкохол сред деца, които се намират в състояние на множествен 
риск, индикирана висока степен на индивидуален риск от развитие на 
проблемна употреба и зависимост на по-късен етап в живота, чрез ранно 
установяване и превантивна намеса на индивидуално, групово и 
институционално ниво; сформиране у децата на стремеж към водене на 
здравословен начин живот и стабилно неприемане на употребата на 
психоактивни вещества. Насочена е към деца отглеждани в центрове за 
настаняване от семеен тип без увреждания в област Плевен; употребяващи или 
в риск от употреба на психоактивни вещества на възраст 10-18 години; 
педагогически и непедагогически персонал работещи  в ЦНСТ, пряко  и косвено 
ангажиран с отглеждането и възпитанието на децата. 

 
Таблица 4-4 

БРОЙ ОБХВАНАТИ ЛИЦА ПО ЦЕЛЕВИ ГРУПИ  
ОТ ПРОГРАМИ ЗА СЕЛЕКТИВНА ПРЕВЕНЦИЯ  

(2020 – 2021 г.) 

    2020 г.     2021 г. 

Общо млади хора    568             224 

Деца под 15 години    260    157 

Лица на 15-18 години    204      42 

Лица на 19-29 години    104      25 

Над 29 години    165      38 

Родители    135      69 

Учители      24      22 

Други        7    128 

Източник: Отдел „Зависимости“, Д „ПЗПЗ“, НЦОЗА 

 



35 
 

Данните от отчетите на програмите за последните две години показват 
намаляване на броя на обхванатите участници от различните целеви групи. При 
обхванатите млади хора намалението е 2,5 пъти, а при лицата над 29 години е 4,3 
пъти. Важно е да се отбележи, че с програмите по селективна превенция в много по-
малка степен от програмите по универсална превенция може да се цели и очаква 
масовост на дейностите. Това са сложни програми, с нелесен достъп до целевите 
групи, често участниците могат да загубят мотивация по време на реализирането на 
дейностите. Обезпокоително е, че в цялата страна има само две програми по 
селективна превенция, което прави достъпа на уязвимите групи до специализирани 
дейности и интервенции изключително затруднен.   
 
 

Програми за индикативна превенция 
 
Програми за индикативна превенция има в два от по-големите градове на страната 

(София и Варна). Това вероятно е свързано с наличието на повече специалисти в тези 
градове, мотивация на екипите и разпознаване на нуждите от индикативна превенция в 
конкретното населено място. Липсата на програми за индикативна превенция в 
съчетание с липсата на програми за лечение и рехабилитация на деца и младежи, е 
основен проблем  в системата за осигуряване на услуги и грижи за младите хора и 
следва да стане приоритет в развитието на политиките в областта на зависимостите. 

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

осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични 
вещества: 

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

 „Програма за индикативна превенция за ученици, студенти и младежи от 14 до 
29 г. експериментиращи и употребяващи психоактивни вещества“ (на ПИЦ 
София). Програмата има за цел:  

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

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

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

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

окаже подкрепа на младежи и техните родители/близки, които са застрашени от 
отпадане от редовния образователен процес и са преминали в комбинирана 
или самостоятелна форма на обучение. Осъществява се индивидуално 
консултиране и групова психологическа работа, подпомагаща автономността, 
личностното израстване, мотивацията за учене, уменията за организация на 
времето и насочване към алтернативи на употребата.  
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Данните от отчетите на програмите за последните две години показват 
увеличаване на броя на обхванатите участници от различните целеви групи. Въпреки 
това остава видим проблема, че само в два града в страната има програми по 
индикативна превенция. Достъпът на деца и семейства до специализирани 
интервенции е силно ограничен. 

 
Таблица 4-5 

БРОЙ ОБХВАНАТИ ЛИЦА ПО ЦЕЛЕВИ ГРУПИ  
ОТ ПРОГРАМИ ЗА ИНДИКАТИВНА ПРЕВЕНЦИЯ  

(2020 – 2021 г.) 

    2020 г.     2021 г. 

Общо млади хора    424             855 

Деца под 15 години        6      19 

Лица на 15-18 години    195    136 

Лица на 19-29 години    223    700 

Над 29 години       -      25 

Родители    104    891 

Учители      65       - 

Други        2    314 

Източник: Отдел „Зависимости“, Д „ПЗПЗ“, НЦОЗА 

 

 
 
Превантивни дейности и интервенции 

 

При реализиране на превантивните дейности на регионално ниво се осъществява 
взаимодействие и сътрудничество между ОСНВ, ПИЦ, младежки съвети по 
наркотичните вещества (МСНВ), местни комисии за борба с противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), училищни комисии за превенция на 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (УКПППМН), регионални 
здравни инспекции (РЗИ), регионални управления на образованието (РУО), центрове 
за обществена подкрепа (ЦОП), Български червен кръст (БЧК), Български младежки 
червен кръст (БЧМК), районни полицейски управления (РПУ), районни и окръжни 
прокуратури, районни и окръжни съдилища, неправителствени организации и др. 

 
 
Превантивни дейности и интервенции свързани с алкохола и цигарите13 
 

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 2021 г. с Решение № 552 от 28.07.2021 г. от Министерския съвет е приета 
Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести (НППХНБ) 
2021 – 2025 г., която е продължение на предходната Програма 2014 – 2020 г.  

                                                           
13

 Източник: Министерство на здравеопазването, Главен държавен здравен инспектор. 
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Програмата има за цел редуциране нивото на общите за хроничните незаразни 
болести, 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 алкохол. 

В рамките на НППХНБ функционира национална телефонна линия за отказ от 
тютюнопушене 0700 10 323. Дейността на телефонната линия, е в съответствие с 
европейските изисквания за контрол на тютюнопушенето. 

През 2021 г. са проведени информационно-скринингови кампании по повод 
отбелязване на тематичните дни без тютюнев дим. 

Всяка година през месеците май и ноември се провеждат национални кампании 
за ограничаване на тютюнопушенето, с мото от Световната здравна организация. 
Регионалните структури (28 РЗИ) на Министерство на здравеопазването в страната 
организират кампании за информиране на населението за вредите от 
тютюнопушенето.  

Организирани са и проведени информационни кампании, целящи повишаване 
на информираността и нивото на знания на хора от различни възрастови и целеви 
групи. Те включват: здравни беседи и лекции с дискусии за вредата от 
тютюнопушенето: „Защо да не пушим?“, „Ти решаваш!“, „Аз дишам свободно без 
тютюнев дим“, „Тютюнопушенето и ти“ и много др.; интерактивни занимания с 
демонстрация на „пушещата кукла Сю“, за онагледяване на вредното влияние на 
тютюнопушенето върху белия дроб; видеопоказвания на филми: „Невидимият“, „Дим“, 
„Денят на Яна“, „Пушенето забранено“, „Наргиле“ и др.; конкурси за: идейни проекти за 
реализиране на дейности по НППХНБ, онлайн конкурс СМАРТ АРТ за визуално-
текстово послание, насочено срещу пушенето; за рисунка „Тютюн и здраве на белите 
дробове“ с изложби; спортни състезания „Избери спорта не цигарите!“, турнир „Мисия 
Спорт“, игри на открито; дебати „За и против употребата на наргиле“; драматизация 
на активисти от Детски парламент за най-малките „Как мечо си намери лула“, концерт 
„Магията на музиката и танците срещу порока на цигарите“. Проведени са обучителни 
модули: „Изборът е личен – ефектът върху всички“, „Митове и факти за 
тютюнопушенето“, „Тютюнопушенето – механизъм на действие и здравни последици“, 
„Наргилета – факти, заблуди и рискове“; Забавно училище за най-малките „Защо 
животните не пушат?“, с включени образователни игри, кръстословици и нареждане на 
пъзели с послания. Създадени са нови извънкласни форми на здравно обучение: 
„Маратон на четенето“, клуб „Млад здравен инспектор“, „Здравно образование“, 
„Детски парламент“.  

Проведени са скринингови кампании за измерване на въглеродния монооксид в 
издишан въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни 
пушачи с апарат (Smoker lyzer) и определяне на степента на никотинова зависимост, 
посредством изнасяне на Консултативния кабинет за отказване от тютюнопушене 
(ККОТ) за млади хора в средни училища и професионални гимназии. Проведени са 
тематични дни с акции за разпространение на здравно-образователни материали в 
училища, производствени фирми, администрации, на открито с помощта на младежки 
неправителствени организациии под наслов: „Целувка срещу цигара“, „Цигара срещу 
балон“, „Пази се и живей!“, „Тютюнът – грешният избор“. Популяризиран чрез медиите 
е националният ученически конкурс „Посланици на здравето“. 

Международният ден без тютюнопушене по традиция се отбелязва всеки трети 
четвъртък на месец ноември. Целта на проведената във всички области на страната 
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кампания е пушачите да се опитат да откажат поне за един ден цигарите, като 
спестените пари могат да се използват за благотворителни и обществени каузи. 

Министерство на здравеопазването, съвместно с неправителствени организации 
отбелязаха Международния ден без тютюнев дим (18 ноември 2021 г.) под мотото: „Да 
спечелим заедно: един месец без никотин!“. Министерство на здравеопазването 
призовава на този ден всеки пушач да се опита да положи началото на отказване от 
тютюнопушене в името на собственото си здраве, както и на здравето на семейството 
и близките си.  

На 25 ноември 2021 г. се проведе уебинар за учители, класни ръководители, 
педагогически съветници и експерти от РЗИ за представяне на образователна 
програма за ограничаване на тютюнопушенето сред млади хора. Програмата беше 
представена от представители на Асоциация „Родители“ и Фондация „Заедно в час“. В 
уебинара участваха над 350 учители от цялата страна.  

През 2021 г. Министерство на здравеопазването проведе XIII-то издание на 
Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Конкурсът се 
организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните 
незаразни болести 2021 – 2025  г. по инициатива на Министерство на 
здравеопазването, в партньорство с Министерство на образованието и науката, 
Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Министерство на 
околната среда и водите, Офиса на СЗО в България и Българския младежки червен 
кръст. Той обхваща три възрастови групи за участие: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и 
включва две тематични области: „Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с 
алкохол“ и „Здравословно хранене и физическа активност“. 

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите 
за здравето фактори. Тези дейности включват спортни прояви като състезания, 
турнири по футбол, баскетбол и др.; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и 
дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на 
българските традиции; разработване на сайтове и електронни книги за здравословен 
начин на живот и хранене, почистване на замърсени райони в различни населени 
места в страната и др. 

Общият брой проекти, които бяха реализирани успешно и са наградени, са 48: в 
категорията от 1-ви до 4-ти клас попадат 17 проекта; от 5-ти до 7-ми клас – 9 проекта и 
от 8-ми до 12-ти клас – 22 проекта.  

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.  

Министерство на здравеопазването и неговите регионални структури 
(регионалните здравни инспекции) в страната извършват държавен здравен контрол 
с цел ограничаване на тютюнопушенето в закрити и някои открити обществени 
места относно спазването на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето. С 
оглед повишаване ефективността на извършвания контрол в закритите обществени 
места и съобразно работното време преди всичко на заведенията за хранене и 
развлечения, проверките се осъществяват през делнични, празнични и почивни дни. 
Извършват се също така дневни проверки при удължено работно време (след 17.00 ч.) 
и нощни проверки (след 22.00 ч.), съвместно със служители на областните дирекции на 
МВР.  

За периода 01.01.2021 г. – 27.12.2021 г. РЗИ в страната са извършили следната 
дейност по прилагане на чл. 56 и 56а от Закона за здравето за ограничаване на 
тютюнопушенето: 198 758 броя проверки (дневни и нощни) на 192 749 обекта, в 
работни и почивни дни, издадени са 654 предписания, съставени са 1 279 актове за 
констатирани нарушения и са издадени 941 наказателни постановления на обща 
стойност 651 450 лв.  
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РЗИ в страната реализират и информационно-образователни кампании, 
насочени към превенция на злоупотребата с алкохол: Месец февруари е месец на 
трезвеността, който включва и Седмица на трезвеността „Какво трябва да знаем за 
алкохола?“. Дейностите са насочени предимно към млади хора, с цел повишаване 
нивото на информираност на обществото за рисковете за здравето и психологичните и 
социалните вреди, свързани с алкохолната консумация. В кампаниите са включени 
лекции и беседи: „Употреба и злоупотреба с алкохол. Зависимост“, „Рисково поведение 
и алкохол“, „Алкохол и имидж“, „Алкохолът и младите хора“ и др.; видеопоказвания с 
дискусии по темата, изготвяне на информационни табла, демонстрация на алко-
очила, симулиращи алкохолно опиянение, интерактивни занимания: работа по групи, 
разрешаване на ситуации и различни техники на взаимодействие; излъчени са 
филмите „42 градуса“, „Път без изход“ и „Несъобразена скорост“; реализиран е 
регионален проект „Убийци на детството“, с изработване на плакати, флаери, значки с 
лого, конкурси за есе и разказ, обучения. 

Реализирани са съвместни инициативи на РЗИ и МВР по повод Европейския ден 
за пътна безопасност с мото „Животът е с предимство“, Месеца на безопасността на 
движението по пътищата и отбелязване на Деня на жертвите от пътно-
транспорти произшествия, като на редица места са проведени кампании за 
разпространение на здравно-образователни материали по темата и провеждане на 
обучения: „Вредата от алкохола“, „Шофиране в нетрезво състояние“; съвместни 
дейности с Регионално управление на образованието, БЧК, Съюз на българските 
автомобилисти, Детска педагогическа стая, органи на МВР. 

За периода 01.01.2021 г. - 27.12.2021 г. РЗИ в страната са извършили 2 358 броя 
проверки на 2 332 обекта, в работни и почивни дни по прилагане на чл. 54 от Закона за 
здравето за забрана продажбата на алкохолни напитки. 

 
 
Превантивни дейности, реализирани в училище14 
 

По данни от Министерство на образованието и науката през учебната 2021/2022 г. 
всички 28 регионални управления на образованието (РУО) са отчели осъществени  
превантивни дейности, свързани с употребата на психоактивни вещества, както 
следва: 

 
1. На ниво клас 

 провеждане на беседи, дискусии, презентации, филми, прочит на книга. 
Информацията е представяна от класен ръководител, здравен работник или 
педагогически съветник, както и от учители, преподаващи по предметите 
„Биология и здравно образование“, „Химия и опазване на околната среда“ и 
„Гражданско образование“; 

 индивидуална работа с проблемни ученици; 

 организиране на изложби от рисунки, постери, информационни табла, 
публикуване на информация в училищни вестници, радиопредавания; 

 прояви във връзка с международни дни и чествания; 

 участие в национални кампании; 

 разпространяване на брошури; 

 състезания под надслов „Не на …”; 

 анкетни проучвания; 

 провеждане на тренинги; 

 провеждане на обучения по метода „връстници обучават връстници“. 

 

                                                           
14

 Източник: Министерство на образованието и науката. 
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Таблица 4-6 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩАТА ВЪВ ВРЪЗКА  
С УПОТРЕБАТА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА  

                                                                                                                                                        (брой) 

Учебна година 2017 –  
 2018 г. 

2018 –  
 2019 г. 

2019 –  
 2020 г. 

2020 –  
 2021 г. 

2021 –  
 2022 г. 

Приложени училищни 
програми, основани на 
„умения за живот“ 

1 847 1 849 1 399 1 155 1 695 

Обхванати ученици в 
програми и кампании 

218 392 288 641 51 973 213 573 399 723 

Обучени специалисти 
(психолози, учители) 

2 728 4 445 3 779 2 717 3 923 

Приложени програми, 
базирани на „връстници 
обучават връстници“ 

744 949 1 342 631 847 

Проведени проучвания и 
резултати от тях 

2 234 1203 4 715 1 813 2 294 

Въведени програми за 
работа с родители 

570 710 356 550 91 

Разпространени 
информационни материали 

64 644 77 069 109 624 40 770 50 009 

Обучени професионалисти 
за работа с родители 

2 476 7 779 3 078 3 150 3 708 

  Източник: Министерство на образованието и науката 

 

 
2. На ниво работа с родителите по въпросите на зависимостите 

 разработване на училищни програми.  
 
 

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

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

 1695 приложени училищни програми за превенция на употребата и 
злоупотребата с наркотични вещества, основани на подхода „умения за живот“;  

 399 723 обхванати ученици в програми и кампании за превенция на употребата 
и злоупотребата с наркотични вещества; 

 3923 обучени специалисти (психолози, учители) за работа в и с училищата; 

 847 приложени програми за превенция, базирани на подхода „връстници 
обучават връстници“; 

 2294 проведени проучвания и резултатите от тях; 

 91  въведени програми за работа с родители; 

 50 009 бр. разработени и/или разпространени информационни материали; 

 3708 обучени професионалисти за работа с родители. 
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Превантивни дейности и интервенции сред малолетни и непълнолетни15 

 
През 2021 г. във връзка с превенция на употребата на психоактивни вещества 

местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните (МКБППМН) са реализирали информационно-консултативна, 
проучвателна и изследователска дейност: анализ на факторите, способстващи  
употреба на наркотични вещества сред подрастващите; разработване на програми и 
проекти; работа с рискови групи; квалификация на специалистите; създаване и 
разпространение на информационни печатни и видеоматериали.  

Таблица 4-7 

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

И УЧАСТНИЦИ В ТЯХ ПРЕЗ 2021 г. 
(ПО ОБЛАСТИ) 

 Брой 
програми  

Родители 
Общо 
деца 

Малолетни Непълнолетни 

Общо за страната 489 7 360 54 428 20 596 33 832 

Благоевград 23 188 1 689 720 969 

Бургас 15 79 1 002 228 774 

Варна 29 3 316 7 229 1 676 5 553 

Велико Търново 16 33 1 136 683 453 

Видин 16 106 758 263 495 

Враца 17 23 860 371 489 

Габрово 5 50 471 95 376 

Добрич 17 77 1 818 992 826 

Кърджали 13 10 1 499 380 1 119 

Кюстендил 16 10 1 022 483 539 

Ловеч 13 103 6 566 1 266 5 300 

Монтана 29 164 895 301 594 

Пазарджик 12 111 4 478 2 524 1 954 

Перник 5 17 792 514 278 

Плевен 20 290 2 503 1 112 1 391 

Пловдив 36 338 3 946 1 988 1 958 

Разград 7 11 617 159 458 

Русе 8 360 1 429 1 053 376 

Силистра 12 83 809 319 490 

Сливен 6 87 213 62 151 

Смолян 19 176 1 699 723 976 

София град 35 290 5 330 1 629 3 701 

София област 58 313 3 558 1 295 2 263 

Стара Загора 23 7 1 106 508 598 

Търговище 6 6 511 195 316 

Хасково 17 15 1 150 481 669 

Шумен 11 97 476 167 309 

Ямбол 5 1 000 866 409 457 

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

 

                                                           
15

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

непълнолетните, Министерски съвет. 
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В добро партньорство с общинските съвети по наркотичните вещества, 
превантивно-информационните центрове и районните здравни инспекции, комисиите 
реализират  различни съвместни дейности. През 2021 г. са осъществявани обучения 
на специалисти и доброволци – главно секретари и членове на МКБППМН, 
инспектори от детска педагогическа стая, обществени възпитатели, педагогически 
съветници, социални работници, медицински специалисти от училищните кабинети, 
учители, студенти и ученици, ученически парламенти, родители по теми: „Обучения по 
проблеми на наркотичните зависимости – видове, места, където да потърсим помощ!“; 
обучения на доброволци; „Връстници обучават връстници!“; обучения на ученици по 
темата за употребата на алкохол; семинар за ученици на тема: „Да се научим да 
разграничаваме действителността от митовете за наркотиците!“. 

През годината местните комисии за борба с противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните са работили по 489 теми по програми или проекти 
(454 през 2020 г., 619 през 2019 г.) за превенция на употребата на наркотици, в 
които са обхванати 61 788 участници (55 163 през 2020 г., 97 637 през 2019 г.) – 7360 
родители (5 213 през 2020 г., 9 710 през 2019 г.) и 54 428 деца (49 950 през 2020 г., 
87 927 през 2019 г.), от които 20 596 малолетни (21 270 през 2020 г., 37 009 през 2019 
г.) и 33 832 непълнолетни (28 680 през 2020 г., 50 818 през 2019 г.). През 2021 г. се 
наблюдава значително увеличаване на участвалите деца и родители.  

На обученията по програмите са присъствали представители на училищни комисии 
по приема (УКП), инспектори от детска педагогическа стая (ДПС) и социални 
работници от Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“. С 
най-значителен брой теми по области по програми/проекти е София област – 47. По 
участвали родители – област Варна (3 316). Област Варна е с най-много участвали 
деца (7 229), от които 5 553, а при непълнолетните – област Пазарджик (2 524). (виж 
Таблица 4-7) 

Теми на програмите за превенция на употребата на наркотици са: „Вредата от 
употребата на наркотични вещества, алкохол и тютюнопушене!“; „Превенция. Тестове 
за проверка на употреба на психоактивни вещества“; „Бъди чист, не посягай към 
дрогата!“; „Дневникът на един наркоман!“; „НЕ на наркотиците!“; „Живот без 
наркотици!“; „Наркотиците – митове, факти, последици от употребата!“; 
„Непълнолетните и тяхната наказателна отговорност, свързана с употреба, 
притежание и разпространение на психоактивни вещества!“; „Зависимости!“; „Видовете 
наркотични вещества и последствия от употребата им!“; „Наркотиците и младите 
хора!“; Тренинг – обучение на тема „Наркотиците – път или безпътица!“; 
„Психоактивните вещества!“; Превенция и противодействие на употребата на 
психоактивни вещества!“; „Общо за наркотиците!“; Кампания „Без дрога на пътя!“; 
„Превенция на употреба на психоактивни вещества, алкохол и тютюнопушене!“; „На 
границата между удоволствието и самоубийството – за вредата от алкохола и 
наркотиците!“; „Живот за погубване!“; „Новите наркотици!“; „Как да се предпазим от 
зависимостите?“; „Да предпазим децата си от зависимостите!“; „Вредата от употребата 
на психоактивни вещества!“; „Наркотиците не са детска игра!“; „Без дрога на пътя – 
последната магистрала!“; „Употреба, злоупотреба и разпространение на наркотици!“; 
„Споделяй факти за наркотиците, спаси животи!“; „Наркотици – животът е кратък, ти 
решаваш как да го живееш!“; „Не е на мода да си наркоман!; „Злоупотребата с алкохол 
и наркотици – в какво ни превръща?!“; „Противодействие на наркоразпространението в 
училище!“; „Наркотичните вещества, какво знаем за тях и последствията от тяхната 
употреба!“; „Дрогата – тихата смърт!“; „Наркотиците – въздействието им върху живота 
и здравето на хората!“; „Видовете наркотици и психотропните вещества!“; „Пропуснат 
живот!“; „Наркотиците – вреда и последствия!“; „Вредата от наркотиците!“; „През очите 
на един зависим!“ – изложба, демонстрация със симулационни очила за алкохол и 
наркотици; „Борбата срещу наркотиците!“; „Без дрога!“; Конкурс за рисунка 
„Наркотиците през моите очи!“; „Наркотиците – избор и последствия!“; „Зависимости. 
Причини и справяне с тях!“; „Истината за наркотиците!“; „Не убива последната доза. 
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Убива първата!“; „НЕ на дрогата!“; „Законови последствия от притежание и 
разпространение на наркотични вещества!“; Истината за наркотиците!“; „Наркотиците – 
какво знаем за тях и как да се предпазим!“; „Превенция на наркоманиите и 
злоупотребата с психоактивни вещества, в следствие на които непълнолетните 
извършват противообществени прояви!“; „Въздействието на наркотиците върху нашия 
организъм!“; „Без наркотици съм свободен да избирам!“; „За да има и Утре!“; „Животът 
е дар – не го погубвай!“ – конкурс; „Причини и етапи на пристрастяване“; „Следвай 
мечтите си без наркотици!“; „Юношество, рисково и асертивно поведение, свързано с 
употребата на наркотични вещества!“; „Най-силното оръжие срещу наркотиците е 
знанието!“; „Училище без зависимости!“; „Вкусът на злото – превенция на 
наркоманиите!“; „Да кажем НЕ на агресията и зависимостите!“; „През погледа на 
наркоманите!“; „Заедно срещу дрогата!“; „Наркотиците – път за никъде!“.  

Таблица 4-8 

ИНДИВИДУАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ НА ДЕЦА  
ВЪВ ВРЪЗКА С УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ   

(2020 – 2021 г.) 

 2020 г. 2021 г. 

Област  Общо Мало-
летни 

Непълно-
летни 

Общо Мало-
летни 

Непълно-
летни 

Благоевград 30 17 13 30 2 28 

Бургас 47 8 39 16 - 16 

Варна 76 13 63 76 9 67 

Велико Търново 26 2 24 26 8 18 
Видин 1 1 - 7 - 7 

Враца 47 16 31 42 11 31 

Габрово 8 - 8 5 - 5 

Добрич 38 3 35 39 4 35 

Кърджали 2 - 2 2 - 2 

Кюстендил 4 - 4 3 - 3 

Ловеч 6 - 6 9 1 8 

Монтана 2 - 2 28 - 28 

Пазарджик 16 2 14 13 1 12 

Перник 1 - 1 7 - 7 
Плевен 4 - 4 11 1 10 

Пловдив 106 22 84 39 9 30 

Разград 6 2 4 1 - 1 

Русе 7 - 7 11 - 11 

Силистра 2 - 2 3 - 3 

Сливен 16 4 12 23 4 19 
Смолян 3 - 3 6 - 6 

София град 416 98 318 305 127 178 

София област 99 28 71 94 34 60 

Стара Загора 54 15 39 43 - 43 
Търговище 1 - 1 4 - 4 

Хасково 11 2 9 12 3 9 
Шумен 10 - 10 8 - 8 

Ямбол 27 5 22 19 3 16 

Общо 1 066 238 828 882 217 665 

   Източник: Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните 
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Сред превантивните дейности са конкурс за изработване на флаер, постер, плакат, 
послание на тема: „Наркотиците – защо не?! Но наркотик за мен да бъдат спорт, 
музика, книга, природа…!“; конкурс за есе „Моят свят – свят без зависимости!“; 
конкурсна сесия за малки ученически проекти с превантивна насоченост „Заедно срещу 
насилието и наркотиците!“; интерактивни игри „Изкуства срещу зависимости!“; 
театрална постановка с децата от ЦНСТ по съвместен проект със Сдружение „ВЕГА“ с 
антидрога тематика; театрална постановка „Имало едно време“ на театрална група при 
НЦ „Кирил и Методий“ – гр. Раковски с антидрога насоченост. 

Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните осъществяват и консултации на деца за употреба на наркотици, 
алкохол и тютюневи изделия, по заявки от родители. През 2021 г. във връзка с 
употреба на наркотици индивидуално са консултирани 882 деца, от които 217  
малолетни и 665 непълнолетни, като тук спадът на консултираните деца е 17,3% в 
сравнение с предишната година и 2,8 пъти в сравнение с 2019 г. Най-много са 
консултираните в София-град – 305 деца, от които 127 малолетни и 178 непълнолетни. 
Увеличение на консултираните деца се наблюдава в областите Добрич, Ловеч, 
Монтана, Перник, Плевен, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Търговище и Хасково. 
(виж Таблица 4-8) В Разград дейността основно се извършва от ОСНВ и ПИЦ.  

В семейни консултации във връзка с употреба на наркотици през 2021 г.  са 
участвали 443 деца, в това число 52 малолетни и 391 непълнолетни, като и тук 
спадът на консултациите е 17,8% в сравнение с предишната година и 2,6 пъти в 
сравнение с 2019 г. Най-голям е броят на децата, преминали семейни консултации в 
столицата – 67 деца, от които 13 малолетни и 54 непълнолетни. Въпреки това 
увеличение на броя на децата със семейни консултации се наблюдава в над 
половината области – Благоевград, Видин, Габрово, Ловеч, Монтана, Перник, Плевен, 
Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София област, Търговище и Ямбол. (виж Таблица 4-
9) 

През 2021 г. в 20 области (22 през 2020 г., 22 през 2019 г.) на страната местните 
комисии са провели анонимни анкетни проучвания по проблемите на наркотиците. 

Според Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН) социалната изолация, на която бяха 
подложени подрастващите през последните две години, допринася за промяна на 
поведението, свързано с употребата на психоактивни вещества, но не и за промяна на 
нагласите. Продължителното затваряне на училища, заведения, дискотеки, нощни 
клубове и др. способства за „пренасяне“ на употребата в домашни условия. 
Наблюдаваните поведенчески модели на лица, които инцидентно или нередовно 
употребяват вещества, с цел забавление показват по-голяма склонност към 
комбинирана употреба на наркотици и алкохол. При тези модели се наблюдава и по-
честа консумация на производни на амфетамин, отколкото на кокаин, поради по-
лесната достъпност и приемлива цена. Такъв вид употреба крие по-големи рискове за 
увеличаване на ръста на здравни последици като интоксикации и клинични прояви на 
зависимо поведение. 

С оглед на това ЦКБППМН предвижда да води активна превантивна дейност 
именно в тази насока, във връзка с отбелязаните нови тенденции сред младежите по 
отношение на употребата на наркотици, нови психоактивни вещества, алкохол и 
тютюн.                             
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Таблица 4-9 

ДЕЦА, ПРЕМИНАЛИ СЕМЕЙНИ КОНСУЛТАЦИИ  
ВЪВ ВРЪЗКА С УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ   

(2020 – 2021 г.) 

 2020 г. 2021 г. 

Област  Общо Мало-
летни 

Непълно-
летни 

Общо Мало-
летни 

Непълно-
летни 

Благоевград 24 1 23 28 2 26 

Бургас 18 - 18 11 - 11 

Варна 67 6 61 52 3 49 
Велико Търново 35 4 31 26 8 18 

Видин - - - 3 - 3 
Враца 11 4 7 11 3 8 

Габрово 4 - 4 5 - 5 

Добрич 41 3 38 37 3 34 

Кърджали 2 - 2 - - - 

Кюстендил 4 - 4 2 - 2 

Ловеч 4 - 4 6 1 5 

Монтана - - - 4 - 4 

Пазарджик 12 2 10 8 1 7 

Перник 1 - 1 7 - 7 
Плевен 4 - 4 10 - 10 

Пловдив 54 18 36 26 8 18 

Разград 1 1 - - - - 

Русе 5 - 5 9 - 9 

Силистра 2 - 2 3 - 3 

Сливен 5 - 5 11 - 11 
Смолян 1 - 1 4 - 4 

София град 96 19 77 67 13 54 

София област 38 5 33 40 5 35 

Стара Загора 64 24 40 31 - 31 

Търговище 1 - 1 4 - 4 
Хасково 11 2 9 5 - 5 

Шумен 19 2 17 17 2 15 
Ямбол 15 3 12 16 3 13 

Общо 539 94 445 443 52 391 

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

 

 

Превантивни дейности и интервенции на общинско ниво 
 

Основни отчетени дейности от Министерство на здравеопазването по линия на 
употребата на наркотици  през годината са: 

 Проведени са обучения на младежи по Националната програма за превенция 
употребата на наркотични вещества за възрастова група 8-11 клас. 

 Проведени са обучения на деца и младежи за здравословен начин на живот, 
превенция употребата на наркотични вещества, превенция на рисково 
поведение. 

 Проведени са обучения на педагогически съветници, психолози и друг 
педагогически персонал по двете национални програми. 
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 Проведени са обучения и на други специалисти, работещи по проблемите на 
употребата на наркотични вещества. 

 Проведени са три национални кампании: Международен ден за безопасен 
интернет, 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата и 
незаконния трафик на наркотици, 10 октомври – Световен ден за психично 
здраве. 

 Отбелязват се Световни дни чрез различни мероприятия и кампании, като 
целта е да се привлече вниманието на обществото по различни наболели 
проблеми на обществото. 

 Разширява се взаимодействието с различни институции и неправителствени 
организации. 

 Издадени са здравно-образователни и информационни материали, 
предназначени за различни таргетни групи. Направени са два филма – от ОСНВ 
Благоевград и ОСНВ Враца. 

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

 
Обобщената информация от регионалните управления на образованието (РУО) е 

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

През учебната 2021-2022 г. РУО Благоевград подкрепя инициативите на ОСНВ за 
съвместна работа по превенция на наркоманиите. 

В област Благоевград са проведени беседи на теми: „Щастливият живот е 
свободен от наркотици“, „Без доза наркотик – доза щастие“, „Тенденции и превенции по 
отношение на наркотиците“, „Животът с и без наркотици“, „Взимам бъдещето в своите 
ръце. Живот без зависимости“. В училище са представени презентации на теми: 
„Тютюнопушене, алкохол и наркотици”, „Наркотичните вещества – ефекти върху 
човешкия организъм“, „Рисковете при употреба на наркотици“. Излъчени са филмите 
„Наркотиците не означават просперитет“ и „Това е положението, братле!“. 

Осъществени са училищни програми, основани на подхода „умения за живот“: 
„Заедно срещу наркотиците“ (за 6-ти клас), „Наркотиците като обществен проблем“ (за 
7-8 клас), „Информирани и здрави“, „Знай и кажи стоп“, „Спри, докато можеш“, „Ти 
управляваш себе си“, „Не на дрогата – алтернативата“, „Младежи на кръстопът“, 
„Превенция и интервенция на проблемното поведение“, „Здравно образование“, „Не на 
употребата на наркотици“. В тези програми са включени 9305 ученици от 77 училища в 
област Благоевград. Заедно с това са обучени 156 специалисти от областта.  

Реализират се програми, базирани на подхода „връстници обучават връстници”: 
„Посяваме бъдеще заедно“ и по национална програма „От връстници за връстници“. 

За работа с родители са обучени 158 професионалисти (педагогически съветници, 
психолози и класни ръководители) и се реализират програмите: „Да върнем 
родителите в училище”, „Рискът от употребата на наркотици“, „Как да бъдем добри 
родители“, „Да си помогнем заедно", Проект „Подкрепа за социално включване“. 
Проведени са тематични родителски срещи, като поради епидемичната обстановка 
работата по превенция на зависимостите продължава и в онлайн среда (изготвени и 
споделяни материали с учениците и родители им, чрез Shkolo. Bg).  

Ученици от област Благоевград участват в традиционните конкурси, превърнали 
се в национални за ученици от 6 до 19 години по превенция на наркоманиите, 
организирани и проведени от ОСНВ, на тема: „Моят любим национален герой”, както и 
в конкурса за превенция на наркотичните вещества: „Човекът – свободен и независим”. 
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Във връзка с превенция на наркоманиите е осъществена кампания с мото 
„Свободни и независими като стожери на вечността“ и е проведена дискусия на тема 
„Спортът – важен фактор за превенцията в борбата със зависимостите“. 

През учебната 2021-2022 г. превантивните дейности в средните и основни 
училища в област Бургас са насочени към: 

 Провеждане на разговори, беседи и дискусии в часа на класа или в училищни 
клубове, с участието на училищен психолог, медицинско лице, учител по 
биология, класен ръководител или външен лектор по теми като: „Вредата от 
алкохола, тютюна и наркотиците“, „Наркотиците – колко са опасни?“ (за 3-4 
клас); „Живот с дрога – последици и развръзка!“, „Зависимости и здраве” (за 5-7 
клас); „Новите дроги и вредата от тях”, „Митовете за наркотиците“ (за 8-12 клас). 

 Представяне на видеа, клипове и презентации за учениците и за родителите на 
теми, свързани с превенция на злоупотребата с алкохол, цигари и наркотични 
вещества. 

 Училищни конкурси и изложби на рисунки, постери, плакати, колажи. 
 Сътрудничество с ОСНВ, ПИЦ и МКБППМН за осъществяване на дейности и 

кампании, като: обучения и тренинги в групи и в отделни паралелки в училищата 
чрез специалисти  от ПИЦ и ОСНВ; обучения на училищни психолози, учители и 
училищни медицински работници за работа с подрастващи и с родители; 
кампании и спортни турнири, като „Спортът срещу дрогата“. 

През учебната 2021-2022 г. инициираните и реализирани превантивни дейности от 
училищата на област Велико Търново във връзка с употребата на наркотици, 
алкохол и тютюн са разнообразни и в различни направления. При осъществяването им 
традиционно е партньорството между РУО, РЗИ, общините от областта, инспекторите 
в Детска педагогическа стая, Обществената коалиция за здраве, ЦМДТ „Амалипе”, 
средствата за масова информация, МБЧК. 

Приложени са 81 училищни програми за превенция на употребата и злоупотребата 
с наркотични вещества, основани на подхода „умения за живот”. Програмите са 
ориентирани към идентифициране на ученици, застрашени от преждевременно 
напускане, развиване на дейности в подкрепа на всеки ученик с проблемно поведение, 
партньорство с родители и с други институции. Работи се по ангажиране на 
„свободното” време на учениците в училище с разглеждане на жизненоважни за тях 
въпроси, които в една или друга степен не се изучават по учебните предмети от 
учебния план. В час на класа са включени теми с различни аспекти на опазване на 
здравето – здравословен начин на живот, сексуалните взаимоотношения и 
евентуалните последици от тях, наркотичните вещества, индивидуалните и социалните 
последствия от тяхната употреба и рисковото поведение като цяло, като се цели да се 
формира положително отношение към личното здраве, отговорност за собственото 
поведение и превенция на употребата на психоактивни вещества. Някои от програмите 
са: „Измамните блаженства – алкохол, цигари и наркотици“, „Дрогата – изкушението, 
което не си струва да опиташ“, „Програма за здравословен начин на живот и превенция 
на зависимостите“ (съвместно с медицинско лице в училищата и педагогическите 
съветници), „Наркотиците – път за никъде“ (организирана от ученическите съвети в 
училищата от областта по програма за ограничаване на употребата и разпространение 
на наркотични вещества, съвместно с представители на МВР). 

Дейностите по програмите включват викторини, лекции, дискусии, беседи, 
индивидуални и групови тренинги, както и посещения в съдилища и др. Води се 
разяснителна кампания, разширяват се познанията и интересите на учениците. Най-
често програмите включват: работа на училищния психолог с ученици в риск, както и с 
родители; подпомагане на подрастващите в тяхното личностно и социално израстване; 
сформиране на групи по извънкласни дейности; прилагане на нови подходи в работата 
с родителите; повишаване на социалните умения на учениците. 
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През учебната година са обхванати 6848 ученици в програми и кампании за 
превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Учениците са 
включени и в следните инициативи: тренинг „Психично здраве и превенция на 
зависимостите“; здравни беседи за вредата от употребата на психоактивни вещества; 
училищен конкурс за рисунка на тема „Наркотиците – вреди за психическото и 
физическото здраве“; седмица, посветена на борбата със зависимостите (в 
партньорство с Районно полицейско управление). 

В област Велико Търново са приложени 36 програми за превенция, базирани на 
подхода „връстници обучават връстници”. Те са насочени към по-ефективната 
комуникация и формиране на знания и умения във връзка с вредите от употребата на 
наркотични вещества. 

Отчита се увеличаване на броя инициативи (дискусии, беседи, тренинги и др.)  с 
участието на родители, като са въведени 41 програми за работа с тях. Провеждат се 
беседи по теми като: „Как да разберем, ако нашето дете употребява психоактивни 
вещества“, „Защитете децата си! Защитни и рискови фактори, свързани с употребата 
на психоактивни вещества“, а също и тематични родителски срещи „Родителят – важен 
фактор в превенцията на употребата на алкохол, тютюн и наркотици“. 
Сътрудничеството училище-родители изгражда умения в подрастващите да решават 
възникнали проблеми, да поемат отговорност и социална ангажираност, като в 
програмите се включват и училищните образователни медиатори. 

През учебната година са обучени 189 специалисти за работа в и с училищата 
(психолози, учители, педагогически съветници) и 147 професионалисти за работа с 
родители. 

1685 са разработените и/или разпространени информационни материали. Най-
често под ръководството на педагогическите съветници, психолозите и класните 
ръководители се изработват брошури, флаери, постери, презентации по повод 
отбелязване на важни събития. По съществените презентации са: „Зависимости – 
видове, превенция“, „Наркотични субстанции – видове“, „НЕ на зависимостите“, 
„Наркотиците – илюзия, страдание, престъпност“. Сред информационните дипляни се 
откроява „Заедно срещу дрогата”, а сред информационните табла – ,,Алкохолът и 
наркотикът – тихите убийци“. 

Дейностите по превенция на употребата на психоактивни вещества в училищата 
на област Видин се извършват на две нива: училищно и регионално. 

На училищно ниво РУО координира тези дейности чрез изградените местни 
комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 

РУО оказва подкрепа на училищата, работещи по проекти, свързани с превенция 
на зависимости, при изграждане на училищни формирования на БМЧК и при 
организиране и провеждане на конкурси и програми по превенция на употребата на 
психоактивни вещества. 

В началото на всяка учебна година РУО оказва методическа подкрепа при 
изготвяне на плановете на училищните комисии за превенция и на училищните 
програми по гражданско образование, здравно, екологично и интеркултурно 
образование, в които се набелязват мерки за борба с употребата на психоактивни 
вещества. 

РУО, ОСНВ и останалите институции, осъществяващи дейности по превенция на 
употребата на психоактивни вещества, изготвят график за реализиране им в 
училищата от област Видин.  

През учебната 2021-2022 г., съвместно с психолози от ОСНВ, бе реализирана  
програма „Превенция на употребата на наркотици“ в община Видин, с цел повишаване 
информираността на младите хора  в града за въздействието на различните видове 
наркотични вещества, рисковете при употребата им и последствията от 
експериментиране и редовна употреба, насочване на подрастващите към 
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здравословен начин на живот. В програмата с успех са се включиха 11 доброволци от 
МСНВ. Част от темите в нея бяха: „Наркотици. Видове, употреба“, „Марихуана. 
Развенчаване на митове, свързани с употребата на марихуана“, „Екстази – цветът на 
фалшивото щастие“, „Нови психоактивни вещества – дизайнерски наркотици“. През 
учебната година в нея са включени 2179 ученици от 7 до 12 клас. 

На регионално ниво инициативите и мероприятията по превенция на употребата 
на психоактивни вещества се осъществяват в тясна връзка с ОСНВ, РЗИ, МСНВ, 
БМЧК, Районните прокуратури и Районните съдилища във Видин, Белоградчик и Кула, 
„Свободен младежки център” – Видин, Център за обществена подкрепа – Видин. На 
регионално ниво през учебната година в програмите и кампаниите за превенция на 
употребата на наркотични вещества са обхванати 4016 ученици. 

През учебната 2021-2022 г. усилията на училищната общност в област Габрово, 
РУО, ОСНВ и ПИЦ Габрово, са били насочени към осъществяване на координация, 
ефективно взаимодействие и сътрудничество между институциите за превенция на 
употребата на наркотици, чрез активното и целенасочено включване на учениците от 
училищата на територията областта в дейностите; информиране за рисковете от 
употреба на наркотици, развитие на социални умения и компетенции, формиране на 
нагласи за здравословен начин на живот и предлагане на алтернативна ангажираност 
за свободното време, провеждане на информационни кампании; консултиране на 
млади хора и родители по въпроси, свързани с наркотиците и зависимостите. 

Реализирани са 4 програми за универсална превенция на употребата на 
наркотични вещества, разработени през 2021 г. от ОСНВ и ПИЦ Габрово и одобрени за 
осъществяване, съгласно Наредба № 6 от 11 април 2014 г. на Министерството на 
здравеопазването и Министерството на образованието и науката. Одобрените 
програми са „Активни родители“, „Спри! Дрога на пътя“, „Лидерска програма“ и „Заедно 
извън час“. 

Основна цел на превантивна програма „Спри! Дрога на пътя” е развиване на 
лична, социална и гражданска отговорност на учениците от 11 и 12 клас, като подход 
за преодоляване на рисковите фактори от злоупотреба с наркотични вещества и 
шофиране под въздействие на психоактивни вещества. Обхванати са 339 ученици от 
Национална Априловска гимназия, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ и СУ „Васил Левски“, гр. 
Севлиево. 

„Лидерска програма“ има за основна цел предотвратяване, отлагане или 
намаляване на употребата на психоактивни вещества чрез превантивни дейности в 
извънучилищна среда. Насочена е към младежи от 12 до 29 години. Предвидените 
дейности се реализират от обучен и мотивиран екип от младежи-лидери, чиято мисия 
е да помагат на своите връстници в усвояването на знания за рисковете от употребата 
на психоактивни вещества, да развиват умения у себе си и другите за справяне в 
рискови ситуации и да формират нагласи за поведенчески избори, ориентирани към 
здравословни решения. 

Превантивна програма „Заедно извън час“ се реализира за четвърта поредна 
година и привлича много желаещи за включване младежи. Нейна основна цел е 
превенция на рисковото поведение сред младежите и промотиране на здравословен 
начин на живот чрез спорт, туризъм, изкуства и неформално образование. „Заедно 
извън час“ представя на участниците различни възможности за оползотворяване на 
свободното време в Габрово и околността. 

В Габрово се прилага и превантивната програма „Информираният избор” чрез 
търсене на подходящи, атрактивни и иновативни форми и методи, с които да 
информират за опасностите от употребата на наркотици, да развиват личностните и 
социални умения на подрастващите, да формират нагласи за здравословен начин на 
живот и предлагат позитивни алтернативни на рисковото поведение. 

В дейността си сред младите хора, специалистите от ОСНВ и ПИЦ  се основат на 
принципите на позитивната превенция, концентрираща се върху засилване на 
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протективните фактори, откриване на потенциала на личността и развиване на 
позитивните житейски умения у децата и младежите, както и  откриване и подпомагане 
на резервите и потенциала на семейната и училищна среда.  

В рамките на превантивната програма са реализирани:  
- тренинги за превенция на рисковото поведение и промоция на здравословен 

начин на живот, насочени към ученици от 1-ви до 12-ти клас – през учебната година са 
обхванати 426 ученици.  

- обучения и работа с родители; 
- тренинги за превенция на рисковото поведение на педагози и медицински 

специалисти от учебните заведения. 

През учебната 2021-2022 г. на територията на област Кърджали са разработени и 
приложени 68 училищни програми за превенция на употребата и злоупотребата с 
наркотични вещества. Броят на обхванатите ученици в програмите е 6387. Броят на 
обучените специалисти е 91. Направени са проучвания по посочената тематика. 
Въведени са програми за работа с родители. Разработени и разпространени са 
информационни материали. В училищата на територията на област Кърджали се 
изграждат здравна култура и самосъзнание при учениците, като сe осъществяват 
различни превантивни мерки. 

В часа на класа се разглеждат теми, свързани с вредата от употребата на 
наркотични вещества: „Здравно образование. Вредата от алкохола и 
тютюнопушенето.“, „Вредата от наркотиците, алкохола и тютюнопушенето“, „НЕ на 
наркотиците!“, „Физическа и духовна деградация на личността, вследствие употребата 
на наркотични вещества“ , „Вредата от алкохола, никотина и дрогата. Търсене и 
предлагане“, „Какво е превенция?“, „Наркоманията сред учениците“, „Наркотиците, 
защо се прибягва до тях“. 

Провеждат се здравни беседи на теми за вредите от употребата и злоупотребата 
на наркотични вещества. 

В училищата се разпространяват плакати и листовки, брошури, флаери и 
диплянки,  съдържащи информация за психоактивните вещества и алтернативи на 
употребата на наркотици.  

В часовете по биология и здравно образование, психология и логика и гражданско 
образование се обръща внимание на вредата от употребата на психоактивни 
вещества. 

Организират се училищни конкурси за рисунки и табла на тема „Здравословен 
начин на живот”. Изготвят се постери, публикува се информация в училищни вестници, 
организират се състезания с такава насоченост и др. 

Проведени са  мероприятия и срещи с родители, целящи изработването на 
превантивни  мерки за недопускане на употребата на наркотични и други вредни 
вещества. Предприети са действия за повишаване на информираността на родителите 
и учениците, относно вредата от употребата на психоактивни вещества. 

Засилено е вниманието на родителите, предвид дългото време на онлайн 
обучение на подрастващите и времето, през което децата остават сами и без надзора 
на работещите родители.  

 Представители от РУ „Полиция” изнасят лекции и беседи по проблеми, свързани с 
употребата на наркотици на тема: „Наркотиците – бич за подрастващото поколение“,  
„Наркотиците и законът“ и др.  Запознават ги с различните видове наркотични 
вещества, действието им и последиците от тях за младия организъм – физическа и 
духовна деградация на личността. 

На територията на училищата от област Кърджали, съвместно с ОСНВ и ПИЦ  се 
реализират няколко програми за превенция на употребата на наркотични вещества: 
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 Програма за универсална превенция на употребата и злоупотребата с 
психоактивни  вещества „Клуб „Доброволец“, която е насочена към младежи, 
проявяващи  желание и интерес към доброволчеството. 

 Програма за универсална превенция на употребата и злоупотребата с 
психоактивни  вещества  в училищна среда „Бъди в час“. 

 Програма за универсална превенция на употребата и злоупотребата с 
психоактивни  вещества „Пространство за родители“, която е насочена към 
усъвършенстване на родителския капацитет. 

 Програма за индикативна превенция на употребата и злоупотребата с 
психоактивни  вещества, насочена към осъдени лица на възпитателна работа 
въз основа на чл. 381, ал. 5, т. 4 от Наказателно-процесуалния кодекс. 

През учебната 2021-2022 г. училищата на територията на област Кюстендил са 
работили по превенция на употребата на психоактивни вещества с цел повишаване 
информираността на учениците, създаване на условия за изграждането на нагласа за 
здравословен начин на живот и опазване на здравето. В докладите си училищните 
ръководства съобщават, че работят по превенция на наркоманиите с БМЧК и БЧК, 
ДПС, МКБППМН, РЗИ и неправителствени организации, като представители на 
институциите изнасят лекции и беседват с учениците съобразно тяхната възраст на 
подходящи теми, свързани с проблема, представят се презентации и филми, 
организират се кампании, разпространяват се информационни материали. Много често 
учители и специалисти търсят съдействието и участието на родителите, организират 
се тематични родителски срещи в присъствието на учениците. Затруднения през тази 
учебна година се отчита във връзка с обучението от разстояние в електронна среда 
вследствие на разпространението на COVID-19. 

Учениците от област Кюстендил активно се включват в конкурси, организирани от 
ОСНВ по време на различни кампании. 

В плановете за час на класа във всички класове са реализирани теми за 
тютюнопушенето и наркотиците. В училищата най-често лектори са медицински лица. 
Те провеждат беседи и запознават учениците с рисковете от употребата на наркотици. 
В училищата е приета Програма за работа с родителите с идеята, че училището и 
семейството са солидарно отговорни в грижите за децата и учениците. Разработват се 
анкети за родителите, проучват се нагласите им по проблеми, свързани с развитието, 
обучението и възпитанието на учениците. 

В област Ловеч превантивно-информационната дейност е насочена към:  
 Осъществяване на ефективна превенция на употребата и злоупотребата с 

наркотични вещества сред рискови групи деца и включването им в програми за 
спортна дейност и за поощряване на творческия им потенциал.  

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

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

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

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

 Подпомагане на ОСНВ за разработване и реализиране на програма за борба 
срещу употребата и злоупотребата с психоактивни вещества. 
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 Съдействие за провеждане и организиране на различни ученически и младежки 
инициативи и кампании с превантивна насоченост. 

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

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

В училищата на територията на област Монтана са приложени 30 училищни 
програми за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, 
основани на подхода „умения за живот”. Основна цел на училищните програми е 
прилагане на ефективен модел за превенция на употребата на наркотици, алкохол и 
тютюн и утвърждаване на здравословен начин на живот сред учениците с въвеждане 
на цялостна, последователна и ефективна учебна програма по здравно образование в 
училищата и разгръщане на превантивни дейности в местните общности.  

Програмите включват теми, като: 

 „Опознаване на собствената личност чрез откриване на силните страни“; 

 „Формиране на общочовешки ценности, свързани с хуманност, състрадателност, 
приемане на другите; 

 „Емоционална интелигентност – развитие на самооценка, самоконтрол, емпатия 
и мотивация за лично развитие“; 

 „Стремеж към лични постижения – самооценка на умения и план за усвояване и 
развитие на нови житейски умения, необходими за: управление на собственото 
развитие; комуникативни умения – междуличностни взаимоотношения; 
организационна култура; правна култура; меки умения (SoftSkills)“; 

 „Връстници обучават връстници“; 

 „Нужди, права и отговорности – краткосрочни и дългосрочни последици, пушене, 
проблеми с наркотиците“; 

 „Кодово име „Живот“; 

 „Наркотиците и тяхната опасност за нашето бъдеще“; 

 „Наркотичната зависимост и връзката им с трафика на хора“; 

 „Започнеш ли, животът свършва“ – за видовете психологически последствия от 
употребата на наркотици, влиянието им върху нашия и живота на близките ни. 

В програмите са обхванати 5197 ученици в различни мероприятия, изразяващи се 
основно в разработване и разпространение на постери и информационни материали 
за въздействието на наркотиците върху човешкия организъм; сътрудничество в група 
при рискови ситуации – търсене на подкрепа и взаимна отговорност; провеждане на 
тренинги, беседи, презентации (включително и в час на класа). Учениците участват в 
кампании на БЧК и ОСНВ. Осъществяват се мероприятия за изработване и 
разпространение на брошури и флаери, посветени на борбата срещу употребата на 
наркотици, алкохол и тютюн. Работи се с родителите и със значими за децата близки – 
особено сред рисковите групи, след направена оценка от педагогическите 
специалисти. 

Обучените специалисти (психолози, педагогически съветници и учители) за работа 
в училищата по темата през учебната година са 64. Приложени са 18 програми, 
основани на принципа „връстници обучават връстници“.  

В училищата от област Монтана са въведени 12 програми за работа с родители, 
които включват: запознаване на родителски срещи с проблемите и последиците за 
здравето на децата, употребяващи наркотици; активно включване на родителите в 
училищния живот; информиране за избраните от училището типове за превенция, за 
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резултатите от проведените анкети, набелязаните дейности с учениците; разяснителни 
кампании сред родителите – беседи, презентации и получаване на обратна връзка. 

Разработените и/или разпространени информационни материали са над 1752 по 
темата, свързана с употребата на психоактивни вещества, а 32 специалисти в 
училищата са обучени за работа с родители. 

Реализираните дейности за превенция на употребата на наркотични вещества от 
училищата в област Перник през учебната 2021-2022 г. са насочени към ученици без 
предварителни данни за риск от употребата на наркотични вещества. Те имат за цел 
намаляване на риска от вредната употреба на наркотичните вещества чрез 
повишаване на информираността за вредите от употребата на наркотици, изграждане 
на индивидуални и групови умения за водене на здравословен начин на живот по 
отношение на употребата на психоактивни вещества, развитие на социални и 
комуникативни компетентности, застъпничество за изграждане на здравословна 
социална среда. 

Основните програми, по които се реализират дейностите по превенция на 
употребата на психоактивни вещества в училищата от област Перник са основани на 
подхода „умения за живот”, „връстници обучават връстници”, Национална програма 
„Без свободен час”, модул „Без свободен час в училище”, както и включването им в 
кампании за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. 

Превантивните дейности по отношение на употребата на наркотични вещества в 
училищата от областта включват и дейности по обучение на специалистите, които 
работят там, както и дейности по работа с родители. 

Осъществените превантивни дейности, свързани с употребата на наркотици на 
ниво клас се изразяват в: 

 Провеждане на беседи, дискусии, презентации („Как да се опазим от 
зависимостите алкохол, наркомания и тютюнопушене“, „Превенция на 
психоактивните вещества“, „Видове наркотични вещества“, „Въздействие на 
наркотичните вещества върху организма“, „Психично здраве и зависимости“, 
„Как действат наркотиците“, „Тютюнопушене и алкохол – опасните „партньори“, 
„Влияние на психоактивните вещества в организма“, „Наркотиците – илюзия, 
страдание и престъпност“, „Лицата на зависимостта”), филми („Пропуснат 
живот“, „Животът е безценен“, „Писма до Ани“, „Пилето – пътят на 
наркотичната зависимост“). Информацията е съобразена с възрастовите 
особености на учениците и се представя от класен ръководител, педагогически 
съветник, училищен психолог, здравно лице, както и от учители, преподаващи 
учебните предмети биология и здравно образование, химия и опазване на 
околната среда, човекът и природата. 

 Изготвяне на информационни табла, рисунки, плакати и/или разпространяване 
на брошури („Вредата от наркотиците“, „Не на наркотиците”, „Факти, които 
трябва да знаеш. „Капан за наивници“, „Виж бъдещето си“, „Аз избрах живот”, 
„Ти нямаш нужда от тях. Те имат нужда от теб”); конкурс от община Перник 
„Когато страхът се превръща в кураж, мечтите стават реалност без наркотици“. 

 Провеждане на обучения по метода „връстници обучават връстници”. 

На ниво работа с родителите по въпросите на зависимостите се осъществява 
индивидуално консултиране от педагогически съветник, училищен психолог или обучен 
специалист, родителски срещи. 

На ниво взаимодействие с други институции се провеждат мероприятия и се 
осигуряват информационни материали съвместно РЗИ, БМЧК, МКБППМН към 
общините Перник, Радомир, Брезник, Трън, ОСНВ, ПИЦ, Детска педагогическа стая, 
Районно управление „Полиция”. 

Основен приоритет в работата на училищата от област Разград през учебната 
2021-2022 г. е превантивната дейност под формата на кампании и обучения за 
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изграждане на социални и личностни умения сред учениците. По-голяма част от 
дейностите, които се реализират сред учениците като целева група, се изразяват в 
предоставяне на базова информация, свързана с различни психоактивни вещества, 
като дейностите са насочени основно към превенция на употребата на алкохол, тютюн 
и наркотични вещества.  

Училищните програми и кампании за превенция на употребата и злоупотребата с 
наркотични вещества са основани на подхода „умения за живот”. В 40 училища са 
приложени училищни програми за здравословен начин на живот и за превенция на 
употребата и злоупотребата с наркотични вещества в училищата от областта. 
Програмите целят превенция на рисковото поведение, информираност и развиване на 
знания и умения по проблемите. В училищата има сформирани и Ученически съвети, 
които осъществяват подкрепа в превантивната дейност срещу злоупотребата с 
наркотични вещества сред учениците. Съществена роля имат и програмите в 
основните училища от малките населени места „Родители, учители и общественост в 
осъществяването на превантивна дейност в борбата с наркотиците“. 

В проведените превантивни кампании са обхванати 7101 ученици. По-значими от 
тях са:  

 Училищни кампании, проведени в часовете на класа с представяне на 
презентации и филми по теми като: „Наркотиците – лесният начин да изгубиш 
свободата си“, „Престъпления, извършвани от наркозависими лица“. 

 Информационна кампания „Здравословен начин на живот”. Провежда се от 
учителите и медицинските специалисти в училищата по време на часа на класа 
и занятията за занимания по интереси в групите за целодневна организация, 
като включва беседи, тренинги, викторини, занимателни игри,  изработване на 
рисунки, макети и др. 

 Кампания за разнообразяване и осмисляне на свободното време на децата ,,Да 
на спорта, не на агресията и дрогата“ и формиране на психични нагласи сред 
учениците за здравословен начин на живот, изключващ употребата на 
наркотици, алкохол и тютюнопушене. 

В обучения за работа в и с училищата са участвали 161 специалисти (психолози, 
педагогически съветници и учители). 

Програми за превенция, базирани на подхода „връстници обучават връстници”, са 
реализирани в 17 училища със съдействието на ОСНВ, ПИЦ и МКБППМН. Изграден е 
Младежки съвет по наркотични вещества към ОСНВ за обучение на ученици от 
гимназиален етап, които провеждат обучения по темата с ученици от основните 
училища. В училищата са сформирани и Училищни превантивни клубове. 

Родителите на ученици от 19 училища в областта са включени в училищни 
програми за постоянно взаимодействие с училището и в рамките на програмите са 
дискутирани  отделни  проблеми, прояви и  инициативи, насочени към формирането на 
умения за живот без зависимости. 86 специалисти (педагогически съветници, 
психолози, медицински лица, класни ръководители) са обучени за работа с родители. 

Разработени са 1140 дипляни, плакати, брошури, флаери, презентации, творби на 
ученици, тетрадки с послания и филми, които са разпространени в училищата от 
област Разград и са достигнали до всички ученици, обхванати в програмите и 
кампаниите. Проведени са беседи и дискусии по проблемите, свързани с употребата 
на наркотици – най-често в часа на класа от всички класни ръководители, в часовете 
по природни науки, в клубове по гражданско образование или по време на училищни 
кампании.  

Реализират се и много други  превантивни дейности в извънкласната дейност, 
които се провеждат в училищата от област Разград като изложби, спортни събития, 
обучения и др., които провокират интереса на учениците по темата за вредата от 
употребата на наркотици, алкохол, енергийни напитки и тютюнопушене, като по време 



55 
 

на занятията имат възможност да задават въпроси и да споделят своите наблюдения и 
мнения. 

Превантивни дейности, свързани с употребата на психоактивни вещества в 
област Сливен са реализирани в условията на извънредна епидемична обстановка и 
обучение от разстояние в електронна среда, с различна продължителност за 
различните класове, което се отрази на формите на работа и значително ограничи 
масовостта на традиционните мероприятия, организирани в училищата или 
реализирани с участието на ученици. Осъществяват се от педагогическите екипи на 
училищата, с методическа подкрепа на РУО Сливен, съвместно с ОСНВ Сливен, който 
координира и подпомага реализирането на програмите за борба със злоупотребата с 
психоактивни вещества на територията на цялата област. Дейностите се осъществяват 
с усилията на всички институции и заинтересовани страни, които работят по проблема 
– ПИЦ, БЧК, Младежки дом, общинските администрации на територията на областта, 
ОД на МВР, окръжна прокуратура, окръжен съд, РЗИ, неправителствени организации и 
др. 

В училищата на територията на областта се прилага „Механизъм за действия и 
взаимодействия при установяване на употреба на психоактивни вещества в училище”, 
разработен по инициатива и приет с решение на ОСНВ Сливен. В Механизма е 
разписан алгоритъм за своевременна и адекватна реакция при ситуация, свързана със 
съмнения за употреба и разпространение на наркотици, като целта е да се обединят 
усилията на заинтересованите страни и да се подобри комуникацията и ефективността 
на работата по този проблем. 

Общите усилия са насочени към повишаване ефективността на превантивните 
дейности и в Правилниците за дейността на училището са включени забрана 
употребата на психоактивни вещества от всички членове на училищната общност – 
ученици, учители, персонал и родители, като при установено нарушение са 
предвидени санкции. 

Превантивните дейности се осъществяват в рамките на образователния процес, 
извънкласните и извънучилищни дейности и са част от цялостната политика за 
утвърждаване на здравословен начин на живот сред младите хора.  

В училищата на територията на област Сливен са сформирани ученически 
парламенти и в паралелките функционират ученически екипи, които организират 
дейностите, свързани със здравно, екологично, интеркултурно и гражданско 
образование. Членовете на ученическите парламенти, ученическите съвети и 
обучените доброволци работят сред съучениците си по метода „Връстници обучават 
връстници“ за създаване и утвърждаване на позитивни нагласи за здравословен начин 
на живот. Съдействат за организиране на извънкласни дейности и изяви – празници, 
училищни тържества, хепънинги и други мероприятия с цел популяризиране на 
отговорния и информиран избор, който да правят подрастващите, както и за 
оползотворяване на свободното време на учениците. 

Здравното образование и превенцията на употребата на психоактивни вещества 
се осъществява в процеса на придобиването на всички видове училищна подготовка – 
в обучение по общообразователните предмети, в разширената и допълнителната 
подготовка, в часа на класа и в часовете за спортни дейности, чрез ученическото 
самоуправление, в заниманията по интереси в рамките на целодневна организация на 
учебния ден и в рамките на дейностите по обща подкрепа за личностно развитие. 

Важен фактор в превенцията на употребата на психоактивни вещества е 
дейността на медицинските лица в училище, които изнасят здравни беседи и 
предоставят информационни материали. Педагогическият съветник и училищният 
психолог извършват диагностика, индивидуално и групово консултиране, превенция, 
интервенция и оказване на обща или допълнителна подкрепа на нуждаещите се 
ученици. В техните задължения е и посредничество при решаване на проблеми на 
ученици, родители, членове на училищния екип, да наблюдават и анализират 
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проблемното поведение на ученици  и да търсят причините за асоциалните им прояви  
– липса на интерес към училищна дейност, погрешни убеждения и нагласи, личностни 
и емоционални проблеми, конфликтност и агресивност, слаба социална 
компетентност, податливост към отрицателни влияния от средата и в зависимост от 
това се избира индивидуален подход за работа. 

Повишаване на интереса на децата и учениците към здравословен начин на живот 
се постига и чрез включването им в обществени прояви и активното им участие в 
разнообразни кампании и конкурси за отбелязване на значими дати. 

Училищата в София област са изготвили планове за превенция във връзка с 
употребата на наркотици, алкохол и тютюн, които обхващат превантивна работа, както 
с учениците в училище, така и с техните родители. 

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

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

Голяма част от дейностите и мероприятията са проведени в дните от световния 
здравен календар, които са посветени на борбата против тютюнопушенето, 
алкохолизма и употребата на наркотици. 

Голяма помощ в работата на психолозите, педагогическите съветници, учителите 
медицинските работници оказват рекламните брошури и материали, предоставени, 
чрез интернет страниците на Министерство на здравеопазването и РЗИ, както и 
мултимедийните презентации и филмите, които ежегодно се предоставят от 
Министерство на здравеопазването и Министерство на вътрешните работи, в които са 
засегнати темите за наркотиците, алкохола и тютюна. 

Превантивно-информационните дейности са осъществявани в часа на класа под 
формата на беседи в групови и индивидуални форми за осмисляне на свободното 
време на учениците, изготвяне на табла, презентации, филми. 

В плановете на класните ръководители са залегнали теми, свързани със здравето 
и здравословния начин на живот, пристрастяване към алкохол и наркотици, здраве и 
спорт. 

През учебната 2021-2022 г. в училищата на територията на София област са 
представени следните филми: „Ти гониш“, „Дим“, Денят на Яна“, Островът на 
зомбитата“, ,,Невидимият“ (предоставен от РЗИ), „Наркотиците“ (предоставен от ОД на 
МВР  София), „Наркотиците в България“, „Решенията които взимам“. 

Училищата от Софийска област през учебната година са работили по следните 
програми за превенция на употребата с наркотични вещества: 

 „Превенция на зависимостите“, „Превенция на употребата на психоактивни 
вещества“, „Индивидуални и социални последици от употребата на наркотични 
вещества“, „Зависимостите“, „Видове упойващи вещества и опасностите от 
употребата им“. 

 „Връстници обучават връстници“.  
 „Младежко лидерство и обучение на връстници, за превенция на рискови 

поведения“, „Добродетели“. 

В училищата от област Търговище също са осъществени редица превантивни 
дейности във връзка с употребата на наркотици, алкохол и тютюн сред учениците. 
Част от инициативите са реализирани с подкрепата и участието на различни 
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институции – ОСНВ, РЗИ, Български младежки червен кръст, МВР, МКБППМН, 
неправителствени организации и др. 

В училищата са разработени и приложени училищни програми за здравно и 
гражданско образование, в които е включена превенцията на употребата на 
наркотични вещества. През учебната година са приложени 30 училищни програми за 
превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, основани на 
подхода „умения за живот”. Обхванатите ученици в програми и кампании за превенция 
на употребата и злоупотребата с наркотични вещества са 5216. 

В плановете на класните ръководители са планирани и реализирани теми за 
наркотичните вещества, алкохола и цигарите, влиянието им върху човешкия организъм 
и последиците от употребата им. При разглеждането им се прилагат методи и подходи 
съобразно възрастта на учениците – беседи, лекции, дискусии, презентации, филми, 
казуси, ролеви игри и др.  

По Национална програма „Без свободен час” някои от проведените часове по 
гражданско и здравно образование са обвързани с теми за превенция от зависимости. 

Теми на здравна тематика, в т. ч. и за наркотични вещества,  са разглеждани под 
различна форма и в заниманията по интереси в групите за целодневна организация на 
учебния ден.   

На училищно ниво са провеждани обучения на учениците, срещи и беседи с 
училищните медицински специалисти, психолози, педагогически съветници, както и с 
представители на други институции. 

През учебната година в 13 от училищата от областта са въведени програми за 
работа с родители. Във връзка с превенцията на употребата на наркотични вещества, 
под различни форми е осъществена работа с родителите. При необходимост 
родителите са подпомагани с допълнителна информация, провеждани са разговори и  
консултации. 

 
 
 
Превантивни дейности в българския спорт16 
 

Министерство на младежта и спорта администрира две национални програми – 
Национална програма за младежта (2021-2025) и Национална програма за изпълнение 
на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта. Тези програми са в 
съответствие с принципите на Закон за младежта, приоритетите на Националната 
стратегия за младежта и европейската политика за младежта. Програмите се базират 
на отчетените потребности на младежите в страната на възраст от 15 до 29 години, в 
това число на младите хора в неравностойно положение. Целева група са млади хора 
от 15 до 29 години. Принципите, залегнали в основите на двете програми се основават 
на равенство, солидарност, толерантност и недискриминация между всички групи 
младежи. 

Националната програма за младежта (2021-2025) e един от инструментите, чрез 
които Министерство на младежта и спорта осъществява непосредствено политика за 
младежта на територията на Република България. На национално ниво политиките за 
младите хора се създават и реализират с цел подобряване качеството на живот и на 
условията за успех на всеки един от тях чрез устойчиви механизми за инвестиране в 
младежта като значим социален капитал и за мобилизиране на потенциала им в 
развитието и просперитета на страната ни. Програмата е разработена в отговор на 
наблюдаваните тенденции по отношение на различни обществени процеси, като 
основният й приоритет е осигуряване на подкрепяща и насърчаваща среда за 

                                                           
16

 Източник: Министерство на младежта и спорта 
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личностна, професионална и социална реализация на младите хора в страната. 
Национална програма за младежта (2021-2025) включва следните тематични области: 

 Тематична област 1. Неформално обучение за придобиване на умения и 
ключови компетентности.  

 Тематична област 2. Екология и опазване на околната среда. 
 Тематична област 3. Свободно време, творчество и култура. 
 Тематична област 4. Насърчаване на здравословен начин на живот. 
 Тематична област 5. Толерантност и европейска принадлежност.  

При реализиране на проекти по Програмата, за всяка година от изпълнението ѝ 
трябва да бъдат обхванати не по-малко от 16.5% от младите хора в страната съгласно 
официалните данни на Национален статистически институт за съответните години, 
като поне 10% от тях попадат в групата NEET’s (млади хора, които не учат, не работят 
и не се обучават). 

Другият основен инструмент на Министерство на младежта и спорта, чрез който се 
осъществява политиката за младежта е Националната програма за изпълнение на 
младежки дейности (НПИМД) по чл. 10а от Закона за хазарта. Програмата е 
разработена в отговор на наблюдаваните негативни тенденции по отношение на 
различни форми на агресия, зависимости и рисково поведение сред младите хора. Цел 
на програмата е създаване на условия за изграждане на социално отговорно 
поведение чрез насърчаване на здравословен начин на живот, превенция на агресия и 
различни форми на зависимости сред младите хора. За финансиране по програмата 
могат да кандидатстват организации, които са регистрирани по Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за осъществяване на 
общественополезна дейност, чиято дейност е изцяло с нестопански характер или е със 
стопански и нестопански характер, ясно разграничени с възможност за проследяване 
на приходите и разходите и активите и пасивите, свързани с тяхното изпълнение. През 
2021 г. кандидатстващите за финансиране организации подаваха своите предложения 
в три направления, като във всяко направление бяха включени следните теми: 

 Превенция на хазартната зависимост сред младите хора. 

 Превенция на различни форми на зависимости (наркотици, тютюнопушене, 
алкохол, интернет, онлайн/компютърни игри и др.).  

 Превенция на агресията сред младите хора (насилие, език на омраза, 
дискриминация, расизъм и др.).  

 Насърчаване на здравословен начин на живот.  

Процедурата за участие по НПИМД беше със срок на кандидатстване – 27.01.2021 
г., в рамките на която са постъпили 129 проектни предложения. 50 от тях са 
финансирани съобразно наличния финансов ресурс, както следва: 

 По Направление 1 (разработено като мярка за активно въздействие върху 
младите хора в страната) – 4 проекта. 

 По Направление 2 (разработено като мярка за въздействие и промяна на 
поведенческите модели на младите хора, свързани с целите на Програмата) – 9 
проекта. 

 По направление 3 (разработено като мярка за мотивация и въздействие върху 
поведенческите модели на младите хора, свързани с целите на Програмата) – 
37 проекта. 

През 2021 г. са одобрени общо 60 проекта по двете национални програми, които 
Министерство на младежта и спорта администрира за сектор „Младеж“, в които млади 
хора от цялата страна са активно участващи или обхванати. 
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Превантивни кампании17 

 
През 2021 г. превантивно-информационните центрове (ПИЦ) и общинските съвети 

по наркотичните вещества (ОСНВ) са работили по две основни кампании:  
 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата с наркотици и с 

нелегалния трафик. Проведени са 23 кампании от 23 ПИЦ и ОСНВ.  
 10 октомври – Световен ден на психичното здраве. Проведени са 11 кампании 

от 11 ПИЦ и ОСНВ.   

 
Таблица 4-10 

БРОЙ ОБХВАНАТИ ЛИЦА ПО ЦЕЛЕВИ ГРУПИ  
В ПРЕВАНТИВНИ КАМПАНИИ ПРЕЗ 2021 Г.  

 26 юни -  
Международен ден за 

борба със злоупотребата 
с наркотици и нелегалния 

трафик 

    10 октомври - 
Световен ден на 

психичното здраве 

Общо млади хора 34 348 12 777 

Деца под 15 години   4 441   3 227 

Лица на 15-18 години 14 860   9 170 

Лица на 19-29 години 15 047      380 

Над 29 години      556      315 

Родители      730        53 

Учители      303        50 

Други      463       251 

Източник: Отдел „Зависимости“, Д „ПЗПЗ“, НЦОЗА 

 

Основните средства използвани в кампаниите са: информационни материали 
(печатни и в различни сайтове, електронни медии и социални мрежи); събития на 
открито; ден на отворените врати и др. 

Подадените отчети показват, че ПИЦ продължават да отчитат кампанийни събития 
като програми. Ако този стереотипен, кампаниен подход не се промени, превантивната 
работа няма да стане разпознаваема като ценна част от общия образователен процес, 
от работата на училищните психолози, личните лекари и други възможни партньори на 
ПИЦ по места. 

 

Обучителна дейност18 

 
Обученията са една от най-масовите дейности на превантивна работа – обучения, 

в които участват екипите на ОСНВ и ПИЦ и обучения, които предлагат самите екипи за 
различни целеви групи.  

Основните теми, по които се провеждат обучения са информационни, свързани с 
видовете психоактивни вещества и последствията от тяхната употреба. Обученията 

                                                           
17

 Източник: Отдел „Зависимости“, дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“, 
Национален център по обществено здраве и анализи. 
18

 Източник: Отдел „Зависимости“, дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“, 
Национален център по обществено здраве и анализи. 
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обикновено са краткотрайни като нямат цел и  характеристики на продължаващо 
развиване и обучение. Всяка следваща година темата на обученията е даване на 
информация за видовете психоактивни вещества, както и новите такива и 
въздействието им върху този, който ги употребява. Прави впечатление, че независимо 
от целевата група, обученията имат една и съща тема. Прилагането на интерактивни 
методи на работа се разбира основно като правене на презентации и различни видове 
игри, които по-често имат занимателен характер. Интерактивните методи на работа 
основно имат за цел взаимодействие, активност на участниците и учене чрез 
преживяване. Тъй като даването на информация не води до промяна на нагласите, 
интерактивният стил на работа стимулира преживявания, които да активират 
личностните ресурси и да разширят поведенческия арсенал на личността. От тази 
гледна точка, обученията, които се реализират от ПИЦ понякога не отговарят на 
задълбочената психосоциална и образователна работа. 
 

Таблица 4-11 

БРОЙ ОБХВАНАТИ ЛИЦА ПО ЦЕЛЕВИ ГРУПИ  
В ОБУЧИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

(2020 – 2021 г.) 

    2020 г.     2021 г. 

Общо млади хора 1 400 1 888 

Деца под 15 години    339    774 

Лица на 15-18 години    937 1 021 

Лица на 19-29 години    124      93 

Над 29 години      20      92 

Родители    143    210 

Учители    177    301 

Други    666    429 

Източник: Отдел „Зависимости“, Д „ПЗПЗ“, НЦОЗА 

 

В посочените по-горе данни са включени обучения, които могат да бъдат 
еднократни или продължаващи, насочени към различни целеви групи, например 
специалисти, родители, ученици. Тук се отчитат и обученията, в които участват екипите 
на ОСНВ и ПИЦ с цел повишаване на тяхната квалификация, както и проведените 
супервизии и интервизии на екипите.  

 
Отдел „Зависимости“ на Дирекция „Психично здраве и превенция на 

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

През 2021 г. са проведени следните обучения: 

1. „Насоки за работа с младежи, злоупотребяващи с психоактивни вещества“ 
Проведено е обучение с лектори от Фондация „Стефан Батори“ (Полша), които са 

представили своята програма и опит при работа с подрастващите, тийнейджърите и 
младежите. Обучението е предназначено за специалисти, занимаващи се с 
психосоциална рехабилитация и консултиране на деца и младежи. 

В двудневното обучение, проведено онлайн са преминали 78 участници.  
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2. „Коморбидност. Разпространение, оценка и разпознаване на коморбидни 
състояния. Терапевтични подходи“ 

Курсът е предназначен за клиничния персонал на програмите за лечение, 
психосоциална рехабилитация или индикативна превенция. Целта му е да повиши 
знанията и уменията на специалистите за ефективно реагиране на психично здравните 
проблеми, свързани с употреба на наркотици и съпътстващо психично разстройство. 

В четиридневното обучение, проведено онлайн са преминали 33 специалисти. 
 
3. Обучение на професионалисти за работа с рискови групи на непълнолетни 
Обучение е предназначено за експертите, работещи в МКБППМН, както и в ОСНВ 

и ПИЦ. Целта му е да запознае участниците с начините за разпознаване и оценка на 
риска от употреба на наркотични вещества и предприемане на адекватни мерки.  

Проведени са две онлайн обучения по тази тема, в които са участвали общо 91 
специалисти. 

 
4. Обучение за лица с личен опит по част от професия „Сътрудник, социални 

дейности“ 
Целта на обучението е да подготви бивши зависими за работа в програми за 

психосоциална рехабилитация и професионални екипи в съответствие със 
стандартите за добра практика. Обучението се провежда по утвърдена от Директора 
на НЦОЗА програма и състои от 3 теоретични модула за обща и специфична 
задължителна професионална подготовка (150 учебни часа) и практически стаж (90 
часа) в различни програми за психосоциална рехабилитация.  

В обучението са участвали 14 участници, 11 от тях са преминали финалния изпит и 
са получили удостоверение за професионална подготовка. 

 
5. Лекция „Превенция на зависимости“ 
Изнесена е лекция на тема „Превенция на зависимости“ за здравните медиатори 

от страната в рамките на обучението на Национална мрежа на здравни медиатори.  
Участвали са 56 здравни медиатори. 
 
 
6. Обучение за ръководители на програми за психосоциална рехабилитация 

по реда на Наредба № 8 / 07.09.2011 г. 
Този сертификационен курс се провежда по програма, утвърдена от министъра на 

здравеопазването. Програмата включва теоретични семинари (72 учебни часа) и 
практически модул (15 работни дни). Семинарите представляват специализирано 
обучение относно работа с психологични и социални методи, използвани в 
психосоциалната рехабилитация и насочени към намаляване на здравните и други 
щети за индивида и обществото, свързани с употребата на наркотични вещества. 
Целта на обучението е да подготви в съответствие с правилата за добра практика 
ръководители на програми за психосоциална рехабилитация. 

През 2021 г. в обучението са преминали 6 участници, като 5 успешно са защитили 
разработен проект за програма за психосоциална рехабилитация и са получили 
сертификат. 

 
7. Обучение на професионалисти в техники за извършване на скрининг, 

ранни и кратки интервенции 
Проведени са две обучения на специалисти, работещи в ОСНВ/ПИЦ, програми за 

психосоциална рехабилитация и ДПБЛНА с цел запознаване с актуални техники на 
работа и подходи при извършване на оценка и ранни интервенции. Основните теми на 
обучението са скрининг и оценка, интервенция и насочване, мотивационно 
интервюиране, идентифициране и оказване на помощ на деца на родители, 
злоупотребяващи с вещества, инструменти за скрининг и оценка и др. 

Общо в двете обучения са участвали 30 експерти. 
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8. Обучение за работа с Евро ASI (Европейски индекс за оценка степента на 

зависимост – Addiction Severity Index) с модул за оценка на юношите ADAD 
Проведени са две обучения на специалисти, работещи в сферата на 

психосоциалната рехабилитация на лица, зависими от наркотични вещества, и 
превенция на употребата на наркотици. Участниците са запознати с българската 
адаптация на инструмента Евро ASI за оценка на степента на зависимостта при 
пациенти с проблем с наркотични вещества и с формата и процедурата на провеждане 
на интервю, както и на диалог за оценка на непълнолетни ADAD и с начина на работа с 
инструмента. 

В двете обучения са взели участие общо 19 експерти. 
 

 
 

Качество на превантивните дейности 
 

Според анализ на осъществените превантивни програми и дейности през 2021 г. 
във връзка с превенцията на употребата на психоактивни вещества, реализирани от 
ОСНВ и ПИЦ, изготвен от отдел „Зависимости“ в НЦОЗА, програмите по превенция 
имат нужда от супервизия, която е регулярна дейност и е различна от обучения и 
семинари. Супервизията на дейността на екипите и на самите екипи води до 
повишаване на качеството на работата, повишаване на удовлетвореността на 
специалистите и до възможност да се актуализират и адаптират превантивните 
дейности на всеки етап от тяхното реализиране, ако и когато това се налага. 
Супервизията подпомага процеса на вътрешна оценка на ефективността на 
програмите. Супервизията е необходима не само, когато се работи в сферата на 
индикативната превенция, а също така и при програмите по универсална и селективна 
превенция. Тази препоръка остава нереализирана, въпреки нейното първостепенно 
значение, което затруднява развитието на програмите, както и готовността да се 
развиват и откриват нови такива. Липсата на супервизия води до рутина, формализъм 
в работата, което от своя страна е значим фактор за развиване на синдрома на 
професионалното прегаряне. 

Продължава да се запазва тревожната тенденция да липсва оценка за ефективност 
в голям процент от реализираните програми, което не дава възможност да бъдат 
идентифицирани и коригирани недостатъците на програмите и изобщо да се добие 
цялостна представа за това кои програми, методи, подходи са работещи и дават 
резултати за нашата страна. 

Ето защо е наложително планиране и застъпване на методи за оценка на 
ефективност, като критерий за устойчивост на програмите, адекватно планиране на 
дейностите по превенция за всяка следваща година и нуждата от финансиране и 
обучения на екипите по места. 

Данните от проучването на реализираните превантивни дейности от ОСНВ и ПИЦ в 
страната през 2021 г. показват, че на 31% от превантивните дейности е направена 
оценка на ефективност, а на 69% – не е правена. За сравнение – през 2020 г. на 23% 
от дейностите е направена оценка на ефективност, а на 77% не е правена такава 
оценка. (виж Фигура 4-1) Най-често правената оценка на ефективност е обратна 
връзка от участниците в дадена дейност. Най-честата причина да няма подобна оценка 
е липса на експертен и финансов ресурс за направата й.  
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ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕВАНТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ  
ОТ СТРАНА НА ОСНВ И ПИЦ ЗА ПЕРИОДА 2018 – 2021 г. 

                                                                                                                    Фигура 4-1 

   

             Източник: Проучване относно реализирани превантивни дейности от ОСНВ и ПИЦ,  
                                2018 – 2021 г., НФЦ, НЦОЗА 

 

 
 
Тенденции 

 
През 2022 г. за поредна година Национален фокусен център за наркотици и 

наркомании проведе проучване относно реализираните превантивни дейности на 
местно ниво във връзка с превенция на употребата на психоактивни вещества, сред 
партньорите от общинските съвети по наркотичните вещества (ОСНВ), превантивно-
информационните центрове (ПИЦ) и неправителствени организации, работещи в 
областта на наркоманиите. Във връзка с проучването бяха получени отговори от 
всички 27 ОСНВ и ПИЦ. 

Според данните от проучването през 2021 г. като място на реализиране на 
превантивните дейности най-често е посочено извън училище (56%), в по-малка степен 
– в училище (43%) и в клуб (1%). Отражение на местоположението през последните 
две години дава и пандемията с COVID-19 и преминаването към електронна форма на 
комуникация и обучение. 

За поредна година дейностите в областта на общата превенция са най-често 
реализираните дейности от ОСНВ и ПИЦ (87%), като  се отбелязва леко увеличение в 
сравнение с предишната година, когато относителният дял на дейностите в областта 
на общата превенция бяха 86%. Относителният дял на реализираните дейности в 
областта на селективната превенция през 2021 г. (9%) се увеличава в сравнение с 
предходната година (3%). Реализираните дейности в областта на индикативната 
превенция за 2021 г. са 3%, което е по-малко от предходната година. (виж Фигура 4-2) 
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Фигура 4-2 
 

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ (%) НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ  
В БЪЛГАРИЯ (2010 – 2021 г.) 

 

Източник: Проучване относно реализирани превантивни дейности от ОСНВ и ПИЦ,  
                   2010 – 2021 г., НФЦ, НЦОЗА. 

 

87% от реализираните превантивни дейности са насочени към употребата на 
всякакъв вид психоактивни вещества, докато 13% са насочени към определен вид 
вещество (най-често алкохол, тютюн, енергийни напитки, електронни цигари, наргиле). 
Пет от дейностите засягат темата за интернет безопасност. Една насочва вниманието 
върху психичното здраве.   

Както и предишни години децата/младежите са най-честата целева група на 
реализираните превантивни дейности в страната (68%) (виж Фигура 4-3). Общото 
население е целева група в 20% от всички дейности, възрастните – в 8%, а 
родители/семейство – в 4%.  

Докато за периода 2007 – 2009 г. общото население беше най-често реализираната 
целева група на превантивните дейности, то от 2010 г. има ясна тенденция на 
увеличаване на децата/младежите като реализирана целева група на тези дейности.  

Децата/младежите са и най-желаната целева група за реализиране на 
превантивни проекти/дейности (46% за 2021 г.).  
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Фигура 4-3 

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

(2010 – 2021 г.) 

 

     Източник: Проучване относно реализирани превантивни дейности от ОСНВ и ПИЦ,  
                       2010 – 2021 г., НФЦ, НЦОЗА 

 

Семейството/родителите е втората най-желана целева група от специалистите в 
областта на превенцията – 31%, но се реализира в по-малка част от превантивните 
дейности и през 2021 г. Тази група е и една от най-трудните целеви групи за работа. В 
по-малка степен желана целева група е общото население (15%), както и лицата на 35 
и повече години. (виж Таблица 4-12) 

 

Таблица 4-12 

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

(2016 – 2021 г.) 

 
2016 г.  2017 г. 2018 г.  2019 г.  2020 г. 2021 г. 

Общо население 15 14 14 14 13 15 

Деца/младежи 48 41 44 45 47 46 

Възрастни 7 8 8 7 9 7 

Семейство/родители  29 34 33 33 30 31 

Други 1 3 1 2 1 1 

   Източник: Проучване относно реализирани превантивни дейности от ОСНВ и ПИЦ,  
                     2016 – 2021 г., НФЦ, НЦОЗА 
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Най-често реализираният превантивен подход през 2021 г. е „въздействие чрез 
връстници” (23%). Вторият по честота превантивен подход е свързан със 
семейство/ранно детство (19%). На трето място се открояват обученията, насочени 
към професионалисти (17%), следвани от медийни кампании (11%). (виж Таблица 4-13) 

 
Таблица 4-13 

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ (%) НА РЕАЛИЗИРАНИЯ ПРЕВАНТИВЕН ПОДХОД  
В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2021 г. 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

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

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

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

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

Телефонни линии за помощ 0,7 1,5 0,4 2 2 2 2 3 

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

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

Приобщаване на общността 16 14,3 13,3 16 5 6 5 4 

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

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

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

Други 2  11 10 4 4 2 1 

Източник: Проучване относно реализирани превантивни дейности от ОСНВ и ПИЦ,  
                   2014 – 2021 г., НФЦ, НЦОЗА 

 

Преди 6-10 години сред по-често реализираните превантивни подходи бяха 
„приобщаване на общността“ и „изграждане на мрежа“, но през 2021 г. на тези подходи 
се падат по едва 4% от осъществените дейности (при 10-16% преди години). 

През 2021 г. най-желаният за реализиране превантивен подход е „семейство/ 
ранно детство“ (21%), следван от  „въздействие чрез връстници“ и „изграждане на 
възможности за самопомощ“ (16%), „приобщаване на общността” (13%) и „изграждане 
на мрежа” (12%). 

За поредна година обученията, насочени към превенция на употребата на 
наркотици са най-често реализираните интервенции (86) от ОСНВ и ПИЦ в страната. 
Втората най-избирана интервенция е „връстници обучават връстници“. През 
последните 6 години този тип обучение отново започна по-масово да се реализира, 
след като преди това почти десетилетие не беше така използвано. Трета най-
популярна интервенция е свързана с обученията на родители и учители. Сред по-
полярните дейности също са „конкурси за рисунки, разкази и други“, „организиране на 
семинари, работни срещи и обучения с професионалисти“, „дейности чрез медиите към 
общността“, „обучения, насочени към превенция на ХИВ и СПИН“, „дискусионни 
клубове“, „обучения на лидери“. 

От друга страна се забелязва значително намаляване на броя на интервенциите, 
свързани със създаването и разпространението на флаери, диплянки, постери и др., 
както и на организирането на театрални представления и други културни изяви в 
сравнение с преди 6-10 години, когато тези подходи бяха сред най-често 
реализираните. (виж Таблица 4-14) 
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Таблица 4-14 

БРОЙ РЕАЛИЗИРАНИ ИНТЕРВЕНЦИИ В ПРЕВАНТИВНАТА ДЕЙНОСТ  
В БЪЛГАРИЯ (2014 – 2021 г.) 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Прожектиране на филми 11 13 19 16 15 10 7 8 

Видеообучение 3 2 18 19 15 14 5 10 

Създаване и поддържане на интернет 
сайтове 

2 2 0 4 3 3 1 5 

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

33 44 8 5 4 4 3 2 

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

Организиране на спортни мероприятия 16 10 13 18 11 11 14 9 

Обучения, насочени към превенция на ХИВ 
и СПИН 

4 12 5 6 8 9 3 20 

Обучения, насочени към превенция на 
употреба на наркотици 

40 58 76 73 71 62 63 86 

Обучения на лидери 11 2 10 14 11 13 16 18 

Обучения тип „Връстници обучават 
връстници“  

25 20 55 43 59 54 45 55 

Обучения на родители и учители 15 13 48 50 64 64 50 55 

Организиране на семинари, работни срещи 
и обучения с професионалисти 

56 35 26 30 36 38 31 32 

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

Дискусионни клубове 23 9 11 13 10 19 9 19 

Театрални представления и други културни 
изяви 

19 28 4 5 3 1 2 2 

Конкурси за рисунки, разкази и др. 22 16 22 10 16 31 23 43 

ОБЩО 327 307 329 324 349 359 300 393 

Източник: Проучване относно реализирани превантивни дейности от ОСНВ и ПИЦ,  
                  (2014 – 2021 г.), НФЦ, НЦОЗА 

 
Най-желаната интервенция за осъществяване от ОСНВ и ПИЦ отново са 

обученията, насочени към превенция на употребата на наркотици, следвана от 
обученията на родители и учители, както и обучения тип „връстници обучават 
връстници". Организирането на семинари, работни срещи и обучения с 
професионалисти са четвъртата най-желана за реализиране интервенция. 
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5. Лечение във връзка с употребата на наркотици:  

търсене и предлагане на лечение 
 

 
 

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

 Лечебна система. 

 Осигуряване на качеството на лечението. 

 Характеристики на потърсилите лечение. 

 Тенденции при предоставянето на лечение и при потърсилите лечение. 
 

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

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

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

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

 
Резиденциално лечение 

 
Резиденциалното лечение се осъществява в лечебни центрове, в които 

пациентите могат да прекарат и нощта и включва лечение в болнични заведения и 
лечение в програми за психосоциална рехабилитация (тип „терапевтична общност“). 

Лечението в болнични заведения се осъществява в наркологични или 
психиатрични отделения към държавни психиатрични болници (ДПБ), центрове за 
психично здраве (ЦПЗ), многопрофилни болници за активно лечение (МБАЛ), 
психиатрични клиники към университетски многопрофилни болници за активно 
лечение (УМБАЛ). В края на 2021 г. психиатричната помощ, в която се включват и 
зависимостите, обхваща 12 ДПБ, 12 ЦПЗ, 6 психиатрични клиники към УМБАЛ, 19 
психиатрични отделения към МБАЛ и лечебни заведения към други ведомства, с общ 
брой психиатрични легла 4007 (3976 през 2020 г., 4069 през 2019 г.), от които 
структурирани за зависими пациенти – 142 (77 в ДПБ, 40 в ЦПЗ и 25 в психиатрични 
клиники). През 2020 г. наркологичните легла са били същия брой и разпределени по 
същия начин. 

По данни от националната здравна статистика през 2021 г. хоспитализираните 
случаи (изписаните пациенти) в стационарите на лечебните заведения с психични и 
поведенчески разстройства, дължащи се на употребата на психоактивни вещества са 
1126 или 16,4 пациенти на 100 000 души от населението, което е над нивото от 2019 и 
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2020 г., съответно 1106 или 15,9 пациенти на 100 000 души и 1063 или 15,3 пациенти 
на 100 000 души от населението. Най-много хоспитализирани случаи са отчетени в 
държавните психиатрични болници (399), следвани от клиниките и отделенията към 
лечебните заведения за болнична помощ (373) и центровете за психично здраве (354). 
(виж Таблица 5-1) 

Хоспитализираните случаи на психични и поведенчески разстройства, дължащи се 
на употреба на опиоиди през 2021 г. са 211 или 3,1 пациенти на 100 000 души от 
населението (223 или 3,2 пациенти на 100 000 души от населението през 2020 г. и 237 
или 3,4 пациенти на 100 000 души от населението през 2019 г.), като в центровете за 
психично здраве са регистрирани 100 пациенти, в клиниките и отделенията към 
лечебните заведения за болнична помощ – 60 пациенти, а в държавните психиатрични 
болници – 51 пациенти. 

 
                                                                                                                         Таблица 5-1 

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

(2017 – 2021 г.) 

Лечебни заведения 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Общо 1033 1199 1106 1063 1126 

в това число:      

Държавни психиатрични болници 366 434 375 372 399 

Центрове за психично здраве 310 328 361 323 354 

Клиники, отделения, сектори 357 437 370 368 373 

     Източник: Национален център по обществено здраве и анализи 

 

Резиденциални програми за психосоциална рехабилитация (тип 
„терапевтична общност“) са програми към организации с нестопанска цел, 
регистрирани като доставчици на социални услуги към Агенция за социално 
подпомагане. Тези организации имат издадени съгласия от Национален център по 
обществено здраве и анализи (до средата на 2019 г. такова съгласие се издаваше от 
Национален център по наркомании) за осъществяване на програми за психосоциална 
рехабилитация по реда на Наредба №8/07.09.2011 г. и осъществяват дейността си по 
модела на терапевтичната общност. Такива програми в края на 2021 г. се реализират 
от:   

 Къща „Феникс“, ТО „Феникс“ – с. Бракьовци, община Годеч.   

 Сдружение „Билани“, ТО „Билани“ – с. Клисура, район Банкя. 

 „Център Жива“ ООД – местност „Щъркелово гнездо“, община Самоков, област 
София.  

 Спортен клуб КА спорт, ТО „Трамплин“ – община Банкя. 

 Сдружение „Отвори очи“ – община Варна.  

 Център за лечение на зависимости „Ренесанс-Интер“ – община Варна.  

 Център за лечение на зависимости „Промяната е живот“ – община Варна. 

 Международна психотерапевтична асоциация „Свобода“ – с. Приморци, община 
Добрич. 

 Терапевтичен център на психосоциална рехабилитация от резидентен тип 
„Само днес“ – община Варна. 

 Фондация „Общност в помощ на зависимите“, Резидентна програма „Рестарт“ – 
община Габрово. 
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Последните две програми са получили съгласие по Наредба №8 през 2021 г. 

Терапевтична общност „Ново начало“ е прекратила дейност през 2021 г. При 
извършена документална проверка през май същата година е установено, че 
дейността на програмата е прекратена. Програмата не е представила годишен отчет 
към НЦОЗА за извършената дейност в началото на 2021 г. В НЦОЗА не е постъпило 
уведомление, че дейността е възнобновена.19 

В резиденциалните програми се предлага дългосрочна психосоциална 
рехабилитация на лица, които злоупотребяват или са зависими към психоактивни 
вещества, като програмата се базира на 24-часова грижа с непрекъснато наблюдение 
и подкрепа от страна на персонала. Моделът на терапевтичните общности включва 
строго определени компоненти като: ясна и обща за всички дневна програма, терапия 
на зависимите поведения в група и индивидуално, работа по посока минимизиране на 
личностови дефицити, задоволяване на базисни нужди, обучение в нови модели на 
поведение и разбиране на мисловни конструкти, развиване на навици, знания и умения 
за отстояване на „желанието за употреба на психоактивни вещества“, връщане на 
персоналния контрол, справяне с лични проблеми, разрешаване на конфликти, 
поемане на ангажимент и носене на лична отговорност за действията, коригиране на 
криминогенния фактор, формиране на ценностна система според нормите на 
обществото и др. 

 
                                                                                                                               Таблица 5-2 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА  
ПРОГРАМИТЕ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

(2020 – 2021 г.) 

 
Резиденциални Нерезиденциални Общо 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Брой разрешени места 218 311 115 105 333 416 

Брой постъпили пациенти 
(общо) 

549 577 153 128 702 705 

         Мъже  434 452 112 88 546 540 

         Жени 115 125 41 40 156 165 

Брой пациенти, 
завършили програмите 

328 312 86 89 414 401 

Брой пациенти, 
прекъснали програмите 

168 197 29 15 197 212 

Брой пациенти, 
пренасочени в други 
програми 

23 17 4 5 27 22 

     Източник: Годишни отчети на програмите за психосоциална рехабилитация за 2020 и 
                       2021 г. 

 

Програмите насочват усилията си към осигуряване на зависимите на подходящи 
условия, които да задоволяват базисните нужди на човека, като по модела 

                                                           
19

 Източник: Обобщение и анализ на данни от годишните отчети за 2021 г. на програмите за 
психосоциална рехабилитация на лица, които злоупотребяват или са зависими от наркотични вещества, 
НЦОЗА, С. 
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„терапевтична общност“ се създава усещането, че се работи в т.нар. „лабораторни 
условия“, където зависимите имат възможността да научат и експериментират с нов 
тип поведение, което свежда риска от рецидивираща употреба на психоактивни 
вещества до минимум. 

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

 

 

Нерезиденциално лечение 
 

Нерезиденциалното лечение се осъществява в лечебни центрове, в които 
пациентите се лекуват през деня (и не остават през нощта) и включва лечебни 
интервенции в програми за психосоциална рехабилитация, амбулатории и 
специализирани психиатрични кабинети към лечебни заведения за болнична помощ, 
диагностично-консултативни центрове (ДКЦ), медико-диагностични центрове (МДЦ) и 
други центрове за психиатрична помощ, индивидуални и групови практики за 
специализирана медицинска помощ. 

Такива програми в края на 2021 г. се реализират от:   

 Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм 
(ДПБЛНА), гр. София. 

 Центрове за психично здраве в градовете Пловдив, Добрич, Русе и Велико 
Търново. 

Към посочените лечебни заведения са разкрити средносрочни (от 4 до 6 месеца) 
дневни програми за интензивна извънболнична терапия и психосоциална 
рехабилитация с минимални медицински грижи.  

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

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

Нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация към „АРЗ 
Солидарност” – гр. София е с валидно съгласие за 2021 г., но към НЦОЗА е подадена 
информация, че през 2021 г. програмата не е осъществявала дейността си. 

 

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

- недостатъчна финансова подкрепа от страна на държавата, което води до 
ограничен достъп до програмите за психосоциална рехабилитация и до ранно 
напускане на програмите; 

- липса на държавна политика и ангажираност на държавните институции по 
отношение на зависимостите; 

- слаба подкрепа от обществените институции включително и от местни 
общински структури; 
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- липса на достъп до допълнителни здравни и социални услуги; 
- липса на координация с медицински служби и органи на реда; 
- липса на координация между клиничните служби и психиатричните заведения 

при пациенти с психична коморбидност; 
- ниска информираност относно особеностите на зависимостта; 
- ниска информираност по отношение на възможностите за психосоциална 

рехабилитация и включване на пациенти/клиенти в програми, които залагат 
нереалистични цели; 

- недостатъчно добри битови условия, в които функционира програмата; 
- липса на супервизия; 
- липса на програми, които подготвят пациента/клиента за постъпването му в 

програма за психосоциална рехабилитация; 
- трудности при работа с коморбидни пациенти; 
- трудности при работа с пациенти, които са злоупотребявали със синтетични 

наркотични вещества; 
- затруднение на екипа за справяне в случаите на демотивация, нарушение на 

дисциплината и/или проява на агресия от страна пациентите/клиентите; 
- стигматизиране на зависимите лица;  
- ограничени възможности за болничен и отпуск при работещи лица, започване на 

работа, заболяване или смърт на близък, влизане в сила на ефективна присъда, 
смяна на местожителство, което води до прекъсване на участието на пациенти 
преди успешното завършване на целия курс на програмата за психосоциална 
рехабилитация 

- трудности в процеса на ресоциализация и реинтеграция, трудности на успешо 
завършилите да намерят работа 

- трудности при работата с близките на пациентите/клиентите на програмата: 
дезангажираност на семейството в процеса на възстановяване, съзависимост, 
трудност за ангажиране на близките, живеещи в други градове; 

- проблеми възникнали поради пандемичната обстановка – затруднена работа в 
програмата поради спазването на изискването за дистанция; в резиденциалните 
програми се налагат ограничения на свижданията и отпуските; 

- влошаване на икономическото състояние на клиентите и изостряне на 
взаимоотношенията в семейството;  

- трудност при подбора на персонала и намиране на кадри, които да се ангажират 
с програмата в дългосрочен план; 

- недостатъчен брой консултанти с личен опит, които са преминали обучение за 
сътрудник социални дейности в град Варна; 

- трудности на привличане на пациенти/клиенти от региона, в който програмата 
осъществява дейността си. 

 
 
Опиоидно субституиращо лечение 
 

Опиоидното субституиращо лечение се осъществява с агонисти и агонисти-
антагонисти (метадон хидрохлорид, морфин сулфат пентахидрат или бупренорфин 
хидрохлорид) в съчетание с широк спектър от медицински и рехабилитационни услуги 
за облекчаване на неблагоприятни медицински, психологични и физиологични ефекти, 
присъщи на опиоидната зависимост (към хероин, морфин, кодеин и др.). 

Програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към 
опиоиди работят в съответствие с изискванията 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 и Наредба №24/2004 г. за утвърждаване на медицински 
стандарт „Психиатрия“ на Министерство на здравеопазването. 
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В края на 2021 г. в страната функционират 28 програми за лечение с агонисти и 
агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди, разположени на територията на 
13 града в страната Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, 
Добрич, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Русе, София и Стара Загора).  

Общият капацитет на програмите е 3727 разрешени места, от които 3578 за 
лечение с метадон хидрохлорид, 138 за лечение с морфин сулфат пентахидрат 
(субститол) и 11 места за лечение с бупренорфин хидрохлорид.20   

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

хидрохлорид. 
 Общински – 5 програми с 580 разрешени места за лечение с метадон 

хидрохлорид. 
 Без държавно и/или общинско участие – 19 програми с 2592 разрешени места, 

от които 2443 за лечение с метадон хидрохлорид, 138 за лечение морфин 
сулфат пентахидрат и 11 за лечение с бупренорфин хидрохлорид. 

Към 31.12.2021 г. заетите в програмите за лечение с агонисти и агонисти-
антагонисти са 2975, т.е. запълнен е 79,8% от техния капацитет. 2885 лица са на 
лечение с метадон хидрохлорид, а 90 – на лечение с морфин сулфат пентахидрат 
(субститол). Няма заети места за лечение с бупренорфин хидрохлорид.21  

Според типовете програми заетостта е следната: 
 Държавни – 508 лица или запълнен 91,5% от капацитета. 
 Общински – 418 лица или запълнен 72,1% от капацитета. 
 Без държавно и/или общинско участие – 2049 лица или запълнен 79,1% от 

капацитета. 
 

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

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

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

През 2021 г. през програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти са 
преминали 3369 лица, като жените са 628 (или 18,6%).  Най-често клиентите са на 
възраст между 36 и 41 години (51,0%), като общата им средна възраст е 39 г.22  

Над 69% от клиентите са работещи (52% постоянно заети, 17% с временна 
заетост), а 62,6% са здравно осигурени. 13,0% са семейни, при 32,0% има съжителство 
без брак. Около 6% от клиентите са извършили криминални деяния по време на 
лечението си.  

 

Броят на клиентите, които са с употреба на повече от едно вещество е 1066 (1084 
през 2020 г., 1032 през 2019 г.). 

 

По отношение на постигнатите резултати от лечението с опиеви агонисти и 
агонисти-антагонисти, през 2021 г. се отчита:  

 Намаляване тежестта на зависимост, ограничаване на злоупотребата и 
инжекционната употреба на наркотични вещества – няма случай на свръхдоза 
на пациенти на програмите, както и на пациенти, заразили се с вируса на ХИВ, 
по време на престоя си в програмата. 

 Насочване към лечение на пациенти с вирусен Хепатит С. 

                                                           
20

 Източник:  Обобщени данни от годишните отчети на програмите за лечение с агонисти и агонисти-
антагонисти, функциониращи на територията на Република България през 2021 г., НЦОЗА, С.. 
21

 Източник: Регистър на пациентите за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти. 
22

 Източник: Регистър на пациентите за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти. 
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 Намаляване на употребата на опиоиди.  

 Намаляване на проституцията и др. тежки социални последици, свързани с 
употребата на наркотици.  

 Подобряване на здравословното състояние и семейното и социално 
функциониране на пациентите. 

 Осигуряване на дискретност и незадържане на пациенти в района на 
програмите. Добра дисциплина и липса на конфликтни ситуации със съседни 
обекти. 

 Поддържане на устойчиво ядро от стабилни пациенти. Постигане на спазването 
на ясни правила за посещение в програмите. 

 Провеждане на доброволни социални мероприятия. 

 Успешно завършване на фаза на детоксификация, излизане от програмите и 
успешна ремисия.  

 

Основни проблеми и трудности във функционирането на програмите през 2021 
г. са следните: 

 Епидемиологичната обстановка във връзка с COVID-19 и налагане на 
ограничителни мерки. 

 Обслужване на голям брой пациенти от други градове в някои от програмите. 
 Проблемно присъствие на невключени в лечение зависими лица. 
 Наличие на големи количества евтин метадон хидрохлорид на черния пазар, 

което автоматично извежда пациентите от програмите за лечение.  
 Отлив от някои от държавните и/или общински програми към такива без 

държавно и/или общинско участие, поради възможност за получаване на високи 
поддържащи дози и по-лесен начин за получаване на лекарствен продукт за 
употреба в домашни условия. 

 Увеличаване на броя на пациентите, злоупотребяващи с амфетамини и особено 
метамфетамини, марихуана, както и на тези с алкохолна злоупотреба или 
зависимост. Има регистрирани случаи на употреба на фентанил. Специфична 
трудност е невъзможността да се проследи приемът на т. нар. „дизайнерски 
наркотици“. 

 Пациентите на субститол трудно осъществяват детоксификация, поради липса 
на малки разфасофки от медикамента. От декември 2020 г. не е наличен 
субститол от 120 мг и няма информация дали ще бъде внасян отново. 

 Отпадане на пациентите от лечение по финансови причини, най-вече в 
програмите без държавно и/или общинско участие. При значителна част от 
пациентите има спад на доходите или загуба на работа, особено при тези с 
непълна заетост. Отпадането от лечение, както и пониженото ниво на социално 
функциониране води до пилеене и загуба на инвестираните време, средства и 
терапевтични усилия и оказва негативно и демотивиращо въздействие у 
пациентите и техните близки. Намалява доверието в ефикастността на 
лечението. Също така налага увеличаването на интервенциите за превенция на 
бърнаут в екипите. 

 Декларира се, че хоспитализацията в психиатрични отделения в гр. София е 
изключително трудна за пациентите с коморбидни разстройства. Увеличава са 
броят на пациентите със соматични проблеми и усложнения, което създава 
трудности особено при здравно неосигурените. 

 Отказът на медицинските служби в Централен софийски затвор и 
подразделенията на МВР да приемат и предоставят метадон хидрохлорид, на 
пациентите, изтърпяващи наказание, което води до прекратяване на лечението 
и влошаването на състоянието им при арест. 

 Преустановяване на предоставянето на метадон хидрохлорид на пациенти в 
Бургаския затвор. 

 Задълбочават се трудностите в провеждането на задължителните лабораторни 
изследвания, особено при пациенти с прекъснати здравноосигурителни права. 
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 Предизвикателство е съчетаването на работни графици и графика на 
посещение на програмата. До голяма степен отсъствията от програмите се 
дължат на увеличаващия се брой пациенти, работещи без договори или такива 
с нерегламентирано работно време и чести промени в графиците им. 
Нежелание и/или невъзможност за ежедневно посещение на програмата. 

 Отчитат се малко пациенти, постъпили за първи път на лечение. Повечето от 
тях са предимно административно изписани от други програми или повторно 
търсещи лечение.  

 Трудна комуникация с пациентите от ромски произход в програмите, в които има 
такива. 

 Немалка част от потенциалните пациенти на програмите не притежават лични 
документи и поради тази административна пречка не могат да постъпят на 
лечение.23 

 
 
Осигуряване на качеството на лечението 
 

В процеса на издаване на разрешения, мониторинг и контрол на дейността на 
лечебните и програмите за психосоциална рехабилитация за лечението на лица 
зависими от наркотични вещества са ангажирани Министерство на здравеопазването, 
регионални здравни инспекции и Национален център по обществено здраве и анализи, 
а по Наредба №24 Медицински стандарт за лечение на зависимости и Изпълнителна 
агенция „Медицински надзор“. 

През 2021 г. всички 28 програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти 
на лица зависими към опиоиди отчитат провеждането на супервизия. В 9 от тези 
програми има външен супервизор, като в част от програмите това е сертифициран 
психоаналитик, а в други – ръководител на друга програма за лечение с агонисти и 
агонисти-антагонисти или лекар-психиатър, който не работи в такъв вид програми. 
Външната супервизия, в повечето случаи има за цел обсъждане на проблемните 
пациенти и консултиране и подпомагане на екипа. В 15 програми се провежда само 
вътрешна супервизия, честотата й варира, а супервизор е съответно ръководителят на 
дадената програма или друг лекар от лечебното заведение. Вътрешната супервизия е 
по-скоро организационна и в повечето случаи има за цел да се подобри организацията 
на работа, работната атмосфера и разрешаване на възникнали проблеми от различно 
естество.  

11 от програмите за психосоциална рехабилитация на лица, които са били 
зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества използват супервизия 
на екипа – групова и/или индивидуална, с избрани специалисти, предимно лекари 
психиатри с опит в лечението на зависимости, както и чуждестранни терапевти. 
Работата по случай под супервизия е част от добрите практики, позволяващи на 
организациите да се развиват и усъвършенстват при изпълнението на целите за 
намаляване търсенето на наркотици.   

Супервизията обръща внимание на: състоянието на клиента; качеството на 
услугите; професионалните стандарти и етика; развива знания и умения, както и 
професионалното развитие и идентичност; чрез нея се помага на специалиста да може 
да спазва границите и отговорностите на професионалната си роля; да осигури 
подкрепящата среда на професионалиста. Препоръчителната честота на провеждане 
е веднъж месечно. Може да бъде насочена към клиничната практика и 
организационата работа. Супервизията е елемент на превенция на синдрома на 
емоционално прегаряне (бърнаут) на специалисти и екипи, работещи с кризи и 

                                                           
23

 Източник: Обобщени данни от годишните отчети на програмите за лечение с  агонисти и агонисти-
антагонисти, функциониращи на територията на Република България през 2021 г., НЦОЗА, С. 
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психична травма. Провеждането на супервизия (индивидуална и групова) на екипите е 
важна част в областта на водене на случай, психологическо консултиране, 
психотерапия и социална работа. 

През 2021 г. 56,9% от постъпилите лица в програмите за психосоциална 
рехабилитация са успешно завършили (59% през 2020 г., 63% през 2019 г.), 30,1% от 
тях са прекъснали (28% през 2020 г., 26% през 2019 г.), 3,1% са пренасочени към други 
програми за лечение (4% през 2020 г., 7% през 2019 г.) и 9,9% продължават участието 
си (9% през 2020 г., 4% през 2019 г.).24 

 

 

Характеристики на потърсилите лечение 
 

Основен източник на информация относно базови характеристики на лекуваните 
клиенти са данните, събирани чрез Националната мониторингова система за 
търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици. През 2021 г. тя обхвана 
1915 лица, търсещи лечение през годината в 18 резиденциални, 3 нерезиденциални 
звена и центрове, 25 програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, 
зависими към опиоиди, медицински центрове в 11 затвора в 24 населени места на 
Република България.  

През 2021 г. общо регистрираните потърсили лечение в интернет базираната 
електронна версия на националната система за търсене на лечение (И-МИС) са 
112025, а информация за още 795 лица бе получена чрез отчетната форма за 
лекуваните пациенти с наркопроблем. Общо регистрираните лица в системата за 
търсене на лечение през 2021 г. са  4946. 

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. 

През 2021 г. 41,6% от регистрираните лица са с основно проблемно вещество 
хероин; в по-малка степен канабис (12,9%), амфетамини (12,5%), метамфетамини 
(9,2%), метадон (7,9%, не за лечение – 6,0%), кокаин, вкл. крек (6,1%), хипнотици и 
седативи (5,7%), екстази (2,2%).  

Над 3/5 (61,1%) от регистрираните лица са имали проблем с още едно наркотично 
вещество, а 22,1% – с още две вещества, като допълнение към основното проблемно 
вещество. 

Като второ проблемно вещество най-голям дял сред потърсилите лечение имат 
канабис (17,7%), амфетамини (10,3%), метадон (8,0%, не за лечение – 6,2%), кокаин, 
вкл. крек (3,8%), хипнотици и седативи (2,8%), метамфетамини (2,7%), хероин (2,1%), 
екстази (2,1%) и алкохол (9,8%).  

По отношение на третото проблемно вещество с най-голям дял е канабис (6,0%). 
Втори допълнителни вещества на основното проблемно вещество, заради което се 
търси лечение са също амфетамини (3,0%), метадон (2,0%, не за лечение – 1,7%), 
екстази (1,5%), кокаин, вкл. крек (1,4%), хипнотици и седативи (1,3%), метамфетамини 
(1,1%), халюциногени (0,4%) и алкохол (4,5%). 

                                                           
24

 Източник: Обобщение и анализ на данни от годишните отчети за 2021 г. на програмите за 
психосоциална рехабилитация на лица, които злоупотребяват или са зависими от наркотични вещества, 
НЦОЗА, С. 
25

 Броят на обхванатите лица се получава след извършване на процедура по идентифициране и 
елиминиране на дублиранията (двойното присъствие на едно и също лице в масива данни). 
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                                                                                                                        Таблица 5-3 

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

(ПО ОСНОВНО, ВТОРО И ТРЕТО ПРОБЛЕМНО ВЕЩЕСТВО) ПРЕЗ 2021 Г. 
                                                                                                                                                     (в %) 

Вещество С основно 
проблемно 
вещество 

С второ 
проблемно 
вещество 

С трето 
проблемно 
вещество 

Хероин 53,9 1,4 0,3 

Метадон (не за лечение) 4,4 7,0 2,0 

Метадон (за лечение) 3,4 3,1 0,5 

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

Субститол (за лечение) - 0,1 - 

Морфин 0,1 0,2 - 

Фентанил - 0,1 - 

Кокаин (вкл. крек) 7,6 4,5 1,3 

Амфетамини 9,8 11,3 3,3 

Метамфетамини 0,8 0,5 0,1 

Екстази 1,3 2,1 1,6 

Барбитурати 0,4 -  

Бензодиазепини 4,3 2,6 1,4 

LSD 0,1 0,1 0,4 

Марихуана 9,2 16,1 6,4 

Хашиш 0,1 0,2 - 

Синтетични канабиноиди 1,6 1,2 0,5 

Инхаланти - 0,1 - 

Алкохол - 9,2 6,1 

Антидепресанти 1,3 0,1 0,1 

Неуточнени медикаменти 0,9 0,1 0,3 

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

                          

През 2021 г. най-много лица са потърсили лечение за проблеми с хероин (44,1%), 
а също и за проблеми с канабис (36,6%), амфетамини (25,8%), метадон (18.0%, не за 
лечение – 13,9%), метамфетамини (13,0%), кокаин (11,2%), хипнотици и седативи 
(9,8%), екстази (5,7%). 

40,1% от потърсилите лечение са декларирали, че са започнали употребата на 
основното проблемно вещество на възраст до 18 години включително, а 8,3% – до 14 
години включително. 

Най-често употребата на основното проблемно вещество е започвала през 2019 г. 
(7,9%), 2018 г. (4,8%) и 2011 г. (4,6%).  

Общата средна възраст при първата употреба на основното проблемно 
вещество е 19,4 години, а на първата употреба въобще на някакво наркотично 
вещество – 18,4 години. 

34,6% от потърсилите лечение предимно са инжектирали основното 
проблемно вещество, 26,5% са го пушили, 19,1% са го смъркали, 17,3% са го 
поглъщали, а 1,0% са го вдишвали. По отношение на второ и трето проблемно 
вещество обичаен начин на употреба е предимно поглъщане, а също и пушене.  

                                                           
26

 Данните се отнасят само до регистрираните в  И-МИС 1120 лица. 



78 
 

22,5% са инжектирали през последните 30 дни преди търсене на лечението, а 
31,8% през последната година. Средната възраст, при която потърсилите лечение за 
първи път са инжектирали някакво наркотично вещество е 20,9 години. 

 

                                                                                                                  Таблица 5-4 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛИЦАТА, РЕГИСТРИРАНИ В И-МИС27,  
ПОТЪРСИЛИ ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПРОБЛЕМИ С НАРКОТИЦИ  
(ПО ОСНОВНО ПРОБЛЕМНО ВЕЩЕСТВО) ПРЕЗ 2021 Г. 

                             Вещество 

Характеристики 

Хероин Други 
опиоиди 

Стимуланти Канабис 

Пол (жени) 18,2% 23,3% 28,2% 28,7% 

Средна възраст при 
търсене на лечение (г.) 

36,7 35,7 27,2 24,4 

Средна възраст при първа 
употреба (г.) 

19,8 23,1 19,5 16,7 

Ежедневна употреба 40,2% 73,3% 15,0% 45,1% 

Инжекционна употреба 67,4% 38,9%     1,4%   0,0% 

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

 

Ако бъдат разгледани някои характеристики на лицата, регистрирани в И-МИС 
спрямо определени групи наркотични вещества, заради които са потърсили лечение, 
може да се отбележи, че относителният дял на жените е най-висок при клиентите, 
потърсили лечение за проблеми с канабис (28,7%) и стимуланти (28,2%), а най-нисък – 
за проблеми с хероин (18,2%). Средната възраст на търсене на лечение е по-висока за 
клиенти с проблеми с опиоиди, отколкото за клиенти с проблеми със стимуланти и 
канабис. Подобна закономерност се наблюдава и по отношение на показателя средна 
възраст при първа употреба на основното проблемно вещество, като най-ниска е тя 
при употребяващите канабис (16,7 г.).  (виж Таблица 5-4) 

Близо 3/4 от потърсилите лечение за проблеми с опиоиди различни от хероин, 
употребяват основното вещество ежедневно, докато за употребяващите хероин това 
се отнася за 40,2%. Само 15,0% от клиентите с проблеми със стимуланти ги 
употребяват ежедневно. 

2/3 от потърсилите лечение за проблеми с хероин го употребяват основно 
инжекционно. Основен начин на употреба за търсещите лечение във връзка с 
проблеми с други опиоди е поглъщането (58,9%), със стимуланти е смъркането 
(60,5%), а за почти всички потърсили лечение във връзка с проблеми с канабис 
основен начин на употреба е пушенето. 

Ако бъдат разгледани някои характеристики на лицата, регистрирани в И-МИС 
спрямо статуса им на лечение (дали са били лекувани досега или никога не са били 
лекувани), може да се отбележи, че относителният дял на жените е с близо 10 
процентни пункта по-висок при търсещите лечение, които никога не са били лекувани, 
отколкото при тези, които вече са лекувани. 
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                                                                                                                      Таблица 5-5 

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

(ПО СТАТУС НА ЛЕЧЕНИЕ) ПРЕЗ 2021 Г. 

 Нелекувани Лекувани 

Пол (жени) 29,4% 19,3% 

Средна възраст при търсене на лечение (г.) 29,0 36,1 

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

20,6 20,6 

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

19,0 18,1 

Ежедневна употреба 30,7%      40,2% 

Инжекционна употреба 11,1% 53,4% 

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

20,1 21,0 

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

 

Средната възраст на търсене на лечение при лекуваните клиенти е с 7 години по-
голяма, отколкото при нелекуваните. В същото време средната възраст на първа 
употреба на основното проблемно вещество и на първа употреба на някакво 
наркотично вещество не се различава съществено при нелекуваните и вече 
лекуваните клиенти. Инжекционната употреба е много по-характерна за лекуваните, 
отколкото за нелекуваните търсещи лечение, което може да бъде обяснено с по-
високата средна възраст на лекуваните и по-ранното им започване на използването на 
инжектирането като начин на употреба. (виж Таблица 5-5) 

 
 

Тенденции при предоставянето на лечение и при потърсилите лечение 
 
При описанието и анализа на данните за потърсилите лечение във връзка с 

употреба на наркотици трябва да се има предвид промяната в използваната методика 
за събиране на данни през годините – от 2011 г. като инструмент за регистриране на 
потърсилите лечение бе включена и отчетна форма, която ги отчита в агрегиран вид, а 
не по отделно. Освен това трябва да се отчитат промените в обхвата, дейността, 
структурата и организацията на типовете лечебни заведения, които участват в 
системата – резиденциални и нерезиденциални звена и центрове, програми за 
лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими от опиоиди, медицински 
центрове към местата за лишаване от свобода. 

Непостоянството в равнището на обхванатите случаи в МИС през годините може 
да бъде свързано, както с включването на нови или оттеглянето на стари партньори 
(лечебни звена и центрове), предоставящи данни за клиентите, търсещи лечение, така 
и с промяната на броя случаи, които лечебните заведения всяка година отразяват в 
системата за търсене на лечение. В не малка степен трябва да се има предвид и 
различния прием на клиенти, който може да съществува през даден период в 
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лечебните центрове на страната, запълването на капацитета на някои програми и 
невъзможността за включване на нови клиенти и т.н. 

 
                                                                                                                             Таблица 5-6 

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА КЛИЕНТИТЕ ОТ  
РАЗЛИЧНИТЕ ТИПОВЕ ЛЕЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ  

В СИСТЕМАТА ЗА ТЪРСЕНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ (2015 – 2021 г.) 
                                                                                                                                           (в %) 

 
2015 г. 2016 г.  2017 г. 2018 г.  2019 г.  2020 г. 2021 г. 

Резиденциални 20,6 17,7 21,7 23,8 24,1 32,5 36,5 

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

Субституиращи програми 43,1 38,0 43,8 40,6 34,0 37,8 27,3 

Мед. центрове в затвори  14,2 24,5 25,1 17,9 27,0 16,8 26,3 

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

 
 
През последните години водеща роля в предоставянето на данни за клиенти, 

потърсили лечение във връзка с употреба на наркотици имаха програмите за лечение 
с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди (виж Таблица 
5-7). През 2021 г. най-висок дял на регистрираните клиенти идва от резиденциалното 
лечение (36,5%), докато делът на клиентите с нерезиденциално лечение е един от най-
ниските в сравнение с предишните години. На медицинските центрове към затворите 
на Република България се падат над 1/4 от регистрираните потърсили лечение, което е 
сред най-високите дялове, откакто те бяха включени в системата за търсене на 
лечение през 2011 г.  

В началото на този век относителният дял на търсещите за първи път лечение 
достигна  до 43%, след което този дял показваше по-ниски равнища, като през 2006 г. 
бе около 17%. През последните години МИС отчита около 30-32% търсещи за първи 
път лечение във връзка с проблеми с наркотици.  

През последните години се наблюдава тенденция на намаляване в относителен 
дял на разпространението на хероина като основно проблемно вещество сред 
регистрираните в системата за търсене на лечение. Това се дължи на по-високия дял в 
сравнение с предишните години на психосоциалните интервенции като вид лечение, 
потърсено главно заради употреба на стимуланти, бензодиазепини и марихуана, а 
също и заради изместването към употреба на други опиоиди, главно метадон.  

Трябва да се отбележи, че делът на употребяващите опиоиди е много по-висок 
сред тези, които някога са лекувани (над 80%), от този на тези, които досега не са били 
лекувани (23-55%). За нелекуваните е много по-характерно търсенето на лечение във 
връзка със стимуланти (20-36%) и хипнотици и седативи. 

От началото на века съотношението мъже/жени се запазваше около 5:1. Все пак се 
забелязваше тенденция на намаляване на дела на жените, който достигна най-ниското 
си равнище през 2009 г. (13,2%). През следващото десетилетие се движеше между 18 
и 20%. През 2020 г. беше отчетено най-високото ниво (24,8%) по този показател от 
началото на века, но през 2021 г. делът на жените, потърсили лечение бележи спад с 
повече от 7 процентни пункта (до 17,7%). 

От 2001 до 2009 г. относителният дял на лицата с постоянна заетост сред 
започналите лечение се покачи над 4 пъти – от 9% в началото на периода до 38% през 
2009 г., нещо което е в унисон с намаляване на нивото на безработица в България по 
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това време. С проблемите на пазара на труда в следващите години очаквано спадна и 
делът на постоянно заетите сред започналите лечение, като в периода 2011 – 2016 г. 
се задържа на нива 17-19%. В следващите 3 години с възстановяването на 
икономиката делът на постоянно заетите беше 22-24%. През последните две години 
този дял e 18-19%, като намаляването му може да се обясни и с кризата в следствие 
на пандемията от COVID-19. 

Делът на учащите (учениците и студентите) сред потърсилите лечение, 
непрекъснато намалява от 2003 г., когато бе на ниво 15%, като през 2011 г. стигна до 
3,8%. През последните години този дял е в диапазона 5-9% (5,3% през 2021 г.). 

Относителният дял на потърсилите лечение, които не са от основния етнос в 
страната нарасна близо 3 пъти от 2007 г., като в периода 2011 – 2017 г. е в рамките на 
17-18%, а в периода 2018 – 2021 г. достигна до 20-22%, което може да се обясни с 
прибавяне на потърсилите лечение в затворите, където процентът на малцинствените 
групи е много по-голям. 

Средната възраст на потърсилите лечение всяка година бележи нарастване. През 
2000 г. тя бе 22,2 години, а през 2021 г. – вече е 32,3 години. В същото време средната 
възраст при първа употреба на основното проблемно вещество през последното 
десетилетие се задържа в рамките на 19-20 години.  

В периода 2012 – 2019 г. делът на лицата, потърсили лечение с продължителност 
на употреба на основното проблемно вещество повече от 5 години се задържаше 72-
77% , но през последните две години намаля, като през 2021 г. е 64,8%. В сравнение с 
началото на века той е повече от 3 пъти по-висок (с най-висок дял по този показател 
през 2014 г. – 77,1%). Това е знак за все по-слабо обновяване на съвкупността на 
проблемно употребяващите, т.е. за намаляване на броя на новопоявяващите се 
проблемно употребяващи. Тази закономерност може да се дължи и на високия брой 
отговорили на този въпрос през последните години (86-99%) – по-рано в рамките на 80-
85%. 

Относителният дял на ежедневно употребяващите основното проблемно вещество 
през последните 20 години намаля 3 пъти – от 89,8% през 2000 г. до 31,0% през 2020 
г., което е най-ниското ниво, откакто системата за търсене на лечение стартира през 
1994 г. През 2021 г. делът по този показател бележи нарастване до 35,7%. 

По-голямата част от проблемно употребяващите хероин използват инжекционната 
форма на прием. През последните 15 години се наблюдава тенденция на намаляване 
на използването на инжектирането като обичаен начин на употреба на основното 
проблемно вещество (от 81,9% през 2006 г. до 34,6% през 2020 г.). Това вероятно се 
дължи както на добрата работа на програмите за игли и спринцовки в началото на 
периода, така и на намаляването на дела на хероина като основно проблемно 
вещество.  

През 2021 г. 18,2% от потърсилите лечение са използвали употребявани игли или 
спринцовки поне веднъж в живота, което е най-ниското ниво от началото на века. Това 
ниво е с 38,4 процентни пункта по-ниско, отколкото 15 години по-рано. Тук трябва да се 
отбележи и много високият процент неотговорили (33,2%), в който може да се съдържа 
скрита популация от използвали употребявани игли или спринцовки. 

 
 
Данни от източници извън националната система за търсене на лечение 

 
През 2009 г. бе отчетено най-високото ниво на разкрити места за пациенти на 

програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към 
опиоиди (5610). Оттогава се наблюдава тенденция на намаляване на разкрити места 
за пациенти на опиоидно субституиращо лечение, като през 2021 г. те са с над 1/3 по-
малко, отколкото преди 12 години. (виж Таблица 5-7) 
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                                                                                                                               Таблица 5-7 

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

 (2017 – 2021 г.) 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Брой функциониращи програми 30 30 30 29 28 

Брой разрешени места 4037 4122 4102 3874 3727 

Брой заети места 3247 3181 3072 3031 2975 

Относителен дял на заетите 80,4% 77,2% 74,9% 78,2% 79,8% 

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

 

В същото време се наблюдава тенденция на увеличаване на заетите клиенти на 
опиоидно субституиращо лечение, като най-високо е нивото през 2013 г., когато те са 
3568. През последните шест години има спад и по този показател.  

Според отчетните данни за клиентите в програмите за лечение с опиеви агонисти и 
агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди в България могат да се изведат 
няколко основни характеристики (виж Таблица 5-8). Работещите клиенти на тези 
програми (на постоянна или временна работа) са 70-76%, като през последните четири 
години около 2/3 са здравно осигурени. През 2021 г. семейни са 45,0% (13% женени и 
32% в съжителство без брак), което е близо до нивото от последните години. Делът на 
криминално проявените намалява, като през последните 3 години е около 6%. 29  

 
                                                                                                                               Таблица 5-8 

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

 (2016 – 2021 г.) 
                                                                                                                                              (в %) 

Характеристики 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Работещи 75,6 71,5 75,2 75,9 70,2 69,4 

Учащи 3,6 3,0 2,5 1,3 0,9 0,9 

Здравно осигурени 57,3 52,6 64,2 68,2 67,2 62,6 

Семейни 43,9 47,3 44,0 48,0 44,0 45,0 

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

      Източник: Национален център по обществено здраве и анализи 

 
 
В края на 2021 г. програмите за психосоциална рехабилитация на лица, които 

са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества и имат 
съгласие за добра практика, съгласно Наредба №8 от 07.09.2011 г. са 17, което е най-
големият брой програми досега. Съответно, броят на разрешените места (416) за тези 
програми също е най-голям (виж Таблица 5-9).  

                                                           
29

 Източник: Обобщени данни от годишните отчети на програмите за лечение с  агонисти и агонисти-
антагонисти, функциониращи на територията на Република България през 2021 г., НЦОЗА, С. 
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                                                                                                                             Таблица 5-9 

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

С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 
 (2017 – 2021 г.) 

 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Брой функциониращи програми 14 14 14 14 17 

Брой разрешени места 283 356 342 333 416 

Брой приети клиенти 708 814 817 702 705 

Брой клиенти, завършили програмите 365 478 513 414 401 

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

 

През 2021 г. завършилите програмите са 404, което е над половината от 
преминалите клиенти. Средният престой на участниците в процеса на рехабилитация е 
5-6 месеца (при средна обща продължителност на програмите 10 месеца), като 
основни причини за отпадането им от програмите са липса на мотивация и поради 
финансови причини (невъзможност за заплащане на месечна такса), а също и 
здравословни проблеми, неспазване на терапевтичния договор (респ. правилата на 
програмата), ограничените възможности за болничен и отпуск при работещи лица, 
започване на работа, заболяване или смърт на близък, влизане в сила на ефективна 
присъда, смяна на местожителство, затруднения възникнали във връзка с коморбидно 
състояние и липсва на съдействие от страна на близките.30 

 

                                                                                                                           Таблица 5-10 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КЛИЕНТИТЕ НА  
ПРОГРАМИТЕ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ  

 (2017 – 2021 г.) 
                                                                                                                                                      (в %) 

Характеристики 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Пол (жени) 32,2 25,1 25,6 22,2 23,4 

Работещи 33,6 38,5 34,8 37,3 39,0 

Учащи 6,8 5,4 8,3 7,7 7,7 

Семейни 32,2 34,9 31,3 35,9 34,2 

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

С кръвно-преносими инфекции 14,2 9,7 12,4 13,4 11,6 

     Източник: Национален център по обществено здраве и анализи 

 
Въз основа на предоставените данни в годишните отчети на програмите за 

психосоциална рехабилитация също може да се очертаят някои тенденции по 
отношение на характеристики на преминалите през тях клиенти. През последните 

                                                           
30

Източник: Обобщение и анализ на данни от годишните отчети за 2021 г. на програмите за психосоциална 
рехабилитация на лица, които злоупотребяват или са зависими от наркотични вещества, НЦОЗА, С. 
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години делът на жените в програмите е между 22 и 32%, над 1/3 от клиентите са 
работещи и семейни (през 2021 г. 24,0% имат сключен граждански брак, още 10,2% 
съжителстват на семейни начала с партньор), а нивото на криминално проявените е 
под 10%. (виж Таблица 5-10) 

През 2021 г. клиентите с кръвно-преносими инфекции са 11,6%, което е с 1,8 
процентни пункта по-малко в сравнение с предишната година. Водеща 
кръвнопреносима инфекция е хепатит С (79 позитивни през 2021 г., 87 през 2020 г. и 99 
през 2019 г.). Носители на ХИВ от преминалите през 2021 г. са 3 лица (при 7 лица през 
2020 г. и 2 лица през 2019 г.).  

През програмите за психосоциална рехабилитация най-много клиенти преминават 
за проблеми, свързани с употреба на синтетични стимуланти, опиати и алкохол. През 
последните години търсенето на такъв тип програми се увеличава и от хора със 
зависимост към марихуана, стимуланти, комбинирана и полиупотреба на психоактивни 
вещества, както и хазарт.31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31

Източник: Обобщение и анализ на данни от годишните отчети за 2021 г. на програмите за психосоциална 
рехабилитация на лица, които злоупотребяват или са зависими от наркотични вещества, НЦОЗА, С. 
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6. Здравни последици от употребата на наркотици 
 

 

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

 Инфекциозни заболявания, свързани с употребата на наркотици. 

 Други здравни взаимовръзки и последици, свързани с употреба на наркотици. 

 Смъртни случаи, свързани с употреба на наркотици. 

 

 
Инфекциозни заболявания, свързани с употребата на наркотици 

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

 
През 2021 г. са открити 238 нови случаи на заразени с ХИВ-инфекция при 

изследвани над 250 000 лица в общата популация. Това е сред най-ниските нива на 
регистрирани брой случаи за едногодишен период през последните години. С тях 
официално регистрираните лица с положителен ХИВ статус в края на 2021 г. са 3721. 

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

                                                                                                                    Таблица 6-1 
 

 НОВОРЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА ХИВ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА  
(2018 – 2021 г.) 

 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Брой Относ. 
дял 

Брой Относ. 
дял 

Брой Относ. 
дял 

Брой Относ. 
дял 

ЕС/ЕИЗ 24216 5,4 23649 5,2 16441 3,6 16624 3,7 

България    311 4,4    258 3,7    199 2,9    238 3,4 

от тях:         

ИУН     34 10,9     37 14,3     14 7,0     14 5,9 

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

 

Броят на новорегистрираните мъже е над шест пъти по-голям от броя на жените. 
92,9% от новорегистрираните с ХИВ-инфекция в България през 2021 г. са инфектирани 
по сексуален път, като в този случай преобладава групата на мъжете, правещи секс с 
мъже (111, 46,6%).  

През 2021 г. 5,9% от новорегистрираните с ХИВ са инфектирани при инжекционна 
употреба на наркотици (12 мъже и 2 жени), като този дял в периода 2015 – 2019 г. 
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беше в рамките на 11-14%. През 2019 г. са отчетени 37 инфектирани при инжекционна 
употреба на наркотици (29 мъже и 8 жени), а през 2020 г. – 14 (13 мъже и 1 жена).32   

По отношение на новорегистрираните с ХИВ най-засегната през 2021 г. остава 
възрастовата група 30-39 г. (35%), следвана от възрастовата група 20-29 г. (26%). 
Подобно разпределение се наблюдаваше и през предишната година. 

                                                                                                             Таблица 6-2 
 

 ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НОВОРЕГИСТРИРАНИТЕ  
С ХИВ И ЗАБОЛЕЛИ ОТ СПИН В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2020 И 2021 Г. 

Новорегистрирани с ХИВ 

 Общо Мъже Жени 

 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Брой 199 238 168 206 31 32 

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

Възрастови групи  

(брой) 

      

До 15 години   5   3   3   3 2 0 

15-19 години   4   6   3   5 1 1 

20-24 години 20 21 14 17 6 4 

25-29 години 39 40 34 33 5 7 

30-39 години 68 83 60 74 8 9 

40-49 години 46 53 40 47 6 6 

50 години и повече 17 32 14 27 3 5 

Инфектирани при 

инжекционна употреба 

на наркотици (брой) 

14 14 13 12 1 2 

Новорегистрирани заболели от СПИН 

Брой 43 38 32 35 11 3 

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

Инфектирани при 

инжекционна употреба 

на наркотици (брой) 

5 9 3 8 2 1 

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

 

Към 31.12.2021 г. общо 1950 души с ХИВ се проследяват в структурите за лечение 
на пациентите с ХИВ, а 1921 (98,5%) от тях получават съвременна антиретровирусна 
терапия. 

През 2021 г. в лабораторията към Държавна психиатрична болница за лечение на 
наркомании и алкохолизъм (ДПБЛНА) са извършени 1167 серологични изследвания 
(896 през 2020 г., 1509 през 2019 г.). Броят на лицата, употребяващи наркотични 
вещества, които са изследвани в лабораторията са над 2 пъти по-малко в сравнение 
2015 г.33 Намалението на изследваните лица и на броя на реализираните серологични 
изследвания през последните години е в резултат от намаляване броя на тестуваните 

                                                           
32

 Източник: Министерство на здравеопазването. 
33

 До 2019 г. дейността се осъществяваше от лабораторията към Национален център по наркомании. 
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от неправителствените организации, работещи по Национална програма за превенция 
и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции (СПИ) в Република България. През 
последните две години това намаление е възможно и да е вследствие от 
ограниченията, наложени във връзка с пандемията от COVID-19. 

Нивото на ХИВ инфекцията при употребяващите инжекционно наркотици през 2021 
г. е 2,5 пъти по-ниско, отколкото през предишната година. Близо 3/4 от изследваните 
лица са мъже, като от общо 15 лица с положителни резултати, само едно лице е жена. 
(виж  Таблица 6-3) 

По-високото ниво на инфектираност през 2019 и 2020 г. може да бъде вследствие 
на това, че дейностите по намаляване на вредите и предоставяне на стерилни 
консумативи за употреба на наркотици бяха напълно прекратени през лятото на 2017 
г., когато финансирането от Глобалния фонда за борба със СПИН, туберкулоза и 
малария приключи. 

През лятото на 2019 г. част от тези дейности бяха възстановени, но в много по-
малък мащаб и с ниско финансиране. 

 

                                                                                                             Таблица 6-3 
 

 СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА  
ИНЖЕКЦИОННО УПОТРЕБЯВАЩИ НАРКОТИЦИ В ПЕРИОДА 2017 – 2021 Г. 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Брой изследвания (anti-HIV) 319 378 383 254 305 

Мъже (брой) 234 281 272 167 220 

Жени (брой) 85 97 111 87 85 

Положителни (anti-HIV) 19 13 49 37 15 

Мъже (брой) 17 12 40 28 14 

Жени (брой) 2 1 9 9 1 

Брой изследвания (HbsAg) 98 359 374 118 259 

Мъже (брой) 71 257 266 82 185 

Жени (брой) 27 102 108 36 74 

Положителни (HbsAg) 5 19 22 9 15 

Мъже (брой) 4 16 18 7 10 

Жени (брой) 1 3 4 2 5 

Брой изследвания (anti-HCV) 319 368 383 270 302 

Мъже (брой) 234 265 272 175 217 

Жени (брой) 85 103 111 95 85 

Положителни (anti-HCV) 245 241 300 187 241 

Мъже (брой) 180 189 229 126 181 

Жени (брой) 65 52 71 61 60 

Брой изследвания (сифилис) 319 361 369 254 301 

Мъже (брой) 234 265 350 162 217 

Жени (брой) 85 96 19 92 84 

Положителни (сифилис) 17 12 26 13 23 

Мъже (брой) 8 8 18 8 16 

Жени (брой) 9 4 8 5 7 

Източник: Лаборатория към ДПБЛНА 
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Очаква се новата Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ за 
периода 2021 – 2025 г. да подпомогне намаляване на нивото на инфектираност сред 
инжекционно употребяващите наркотици. 

По отношение на изследванията за хепатит С относителният дял на 
положителните резултати през 2021 г. е 79,8% (69,3% през 2020 г., 78,3% през 2019 г.) 
– по-висок от предишните години, когато нивото на инфектираност сред инжекционно 
употребяващите е в рамките на 58-78%. 3/4 от хепатит С позитивните са мъже. 

Нивото на хепатит В инфекция продължава да бъде ниско в групата на 
употребяващи инжекционно наркотици, което вероятно е последица от успешно 
провеждащата се от 1992 г. ваксинационна програма на всички новородени в страната. 

 

Разпространение на инфекциозни заболявания сред пациенти на субституиращи 
и рехабилитационни програми 

В програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти през 2021 г. на 
лечение са приети 31 пациенти, носители на вируса на ХИВ/СПИН, диагностициран 
при приема в програмите (29 през 2020 г., 19 през 2019 г.). Те са разпределени в 11 
програми, като най-много пациенти с ХИВ (9) са приети в ДПБЛНА и „ЦПЗ Пловдив“, 
Филиал „Изгрев“.  

21 от пациентите са носители на вирусен хепатит В, диагностициран при приема 
през 2021 г. (16 през 2020 г., 26 през 2019 г.). Те са разпределени в 7 програми, като 
най-много пациенти с хепатит В (5) са приети в програмата на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД, 
гр. Варна.  

Пациентите, постъпили в програмите през 2021 г., носители на вирусен хепатит С 
са 330 (444 през 2020 г., 372 през 2019 г.), като най-голям брой от тях (59) са приети в 
„АГПСПП - Филипополис“ ООД, гр. Пловдив.   

Броят на пациентите от програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти 
на лица зависими към опиоиди, които са изследвани през 2021 г. за ХИВ е 1264 (1124 
през 2020 г., 1438 през 2019 г.), за вирусен хепатит В – 1182 (1028 през 2020 г., 1242 
през 2019 г.), за вирусен хепатит С – 1744 (1368 през 2020 г., 1588 през 2019 г.), за 
сифилис – 866 (936 през 2020 г., 1164 през 2019 г.) и за туберкулоза – 369 (318 през 
2020 г., 513 през 2019 г.). 

Общият брой пациенти в програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти 
с вируса на ХИВ през 2021 г. е 89 или 3% от общия брой пациенти (за 2020 г. – 142, 
5%, за 2019 г. – 130, 4%). Броят на пациентите с вируса на хепатит В за 2021 г. е 113 
или 4% от общия брой пациенти (за 2020 г. – 203, 7%, за 2019 г. – 236, 8%). Пациентите 
с вируса на хепатит С за 2021 г. са 1833 или 62% от общия брой пациенти (за 2020 г. – 
1940, 64%, за 2019 г. – 1285, 42%).34 

Лабораторни тестове за кръвнопреносими заболявания като ХИВ и вирусен 
хепатит, както и полово-предавани инфекции като сифилис са препоръчителна част за  
фазата на изследване, оценка, диагностициране и договориране при прием в 
програмите за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са 
злоупотребявали с наркотични вещества. През 2021 г. програмите, които тестват 
всичките си клиенти за ХИВ и хепатит С са: ЦПЗ Русе, Сдружение „Отвори очи“ и 
„Център Жива“. Програми, които не са предоставили данни или не са правили тест за 
ХИВ са: ТО „Промяната е живот“, АПРЗС „Само днес“, ДПБЛНА, Сдружение „Ка спорт“ 
и ЦПЗ Велико Търново. По-голямата част от програмите провеждат тест за ХИВ и 

                                                           
34

 Източник: Обобщени данни от годишните отчети на програмите за лечение с агонисти и агонисти-
антагонисти, функциониращи на територията на Република България през 2021 г., НЦОЗА, С. 
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хепатит С само на част от клиентите си.  През 2021 г. позитивните тестове за ХИВ са 3, 
а позитивните тестове за хепатит С са 79 (съответно 7 и 87 през 2020 г.).35  

По данни Националната мониторингова система за търсене на лечение във връзка 
с употреба на наркотици, броят на тестваните и узнали положителен резултат за ХИВ е 
43 или 2,2% от лицата, потърсили лечение във връзка с употреба на наркотици през 
2021 г. Броят на тестваните и узнали положителен резултат за хепатит В е 52 (2,7%), 
за хепатит С е 335 (17,5%), за сифилис е 15 (0,8%), а за туберкулоза – 5 (0,3%). 

 

 
Други здравни взаимовръзки и последици 
 

Нефатални спешни случаи и свръхдози 
 

По данни на Национален център за обществено здраве и анализи през 2021 г. 
броят на лицата, обслужени в центровете за спешна медицинска помощ в страната по 
повод наркотична зависимост е 2316. Най-голям брой обслужени лица за последното 
десетилетие са отчетени през 2019 г. (3152). 

 

                                                                                                                   Таблица 6-4 

ОБСЛУЖЕНИ ЛИЦА ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И 
СПЕШНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПО ПОВОД НАРКОТИЧНА ЗАВИСИМОСТ 

(2015 – 2021 г.)  

Година 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Брой лица 2 899 2 781 2 910 2 208 3 152 2 022 2 316 

     Източник: Национален център по обществено здраве и анализи 

 

Общият брой на регистрираните лица, на които е оказана спешна помощ във 
връзка с употреба на наркотици през 2021 г. в Център за спешна медицинска помощ – 
София е 166 (140 през 2020 г.), от които 59 са с абстинентен синдром от употреба на 
наркотици и 2 суицидни опита. При 40 от случаите е посочен вида наркотик: хероин 
(18), кокаин (15), метадон (6) и ривотрил (1).  Едно лице е починало от свръхдоза.  

Общият брой регистрирани случаи на остри интоксикации, свързани с употреба на 
психоактивни вещества в лечебните центрове в страната през 2021 г. е 9538 (10 276 
през 2020 г.). От тях интоксикациите с наркотици са 1250 (1508 през 2020 г.), а тези с 
алкохол са 7452 (8160 през 2020 г.). Отчетени са и 656 случаи на комбинирана 
интоксикация с наркотици и алкохол (806 през 2020 г.).  

Над 85% от интоксикациите, свързани с употреба на психоактивни вещества се 
отнасят за лица над 18 г. Малко по-висок е делът и на интоксикациите, свързани с 
наркотици (87,9%). (виж Таблица 6-5) 

22,4% от интоксикациите, свързани с употреба на психоактивни вещества се 
отнасят за лица от женски пол. Когато обаче интоксикацията е свързана с употреба на 
наркотици делът на жените е по-висок с близо 10 процентни пункта (32,1%). При 
комбинираната употреба на наркотици и алкохол дори е по-висок (42,7%), като при 
най-малките (до 15 години включително) интоксикациите са много по-характерни за 
момичетата. 

                                                           
35

 Източник: Обобщение и анализ на данни от годишните отчети за 2021 г. на програмите за 
психосоциална рехабилитация на лица, които злоупотребяват или са зависими от наркотични вещества, 
НЦОЗА, С., 2022. 
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                                                                                                             Таблица 6-5 

РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА ОСТРИ ИНТОКСИКАЦИИ,  
СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРЕЗ 2021 Г.  

ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ, ПОЛ И ВИД ВЕЩЕСТВО 

 Общо Наркотици Алкохол Комбинирани 

9 538 1 250 7 452 656 

До 15 години 616 89 428 99 

Мъже 314 43 235 36 

Жени 302 46 193 63 

16-18 години 620 102 472 46 

Мъже 414 61 325 28 

Жени 206 41 147 18 

Над 18 години 8 122 1 059 6 552 511 

Мъже 6 496 745 5 439 312 

Жени 1 626 314 1 113 199 

     Източник: Национален център по обществено здраве и анализи 

 
През последните 7 години случаите на остри интоксикации, свързани с употреба 

на наркотици са намалели с 41%, като в най-ниската възрастова група (до 15 г. вкл.) 
съществени различия по признака пол се отчитат единствено през 2021 г. При лицата 
на 16 и повече години обаче се наблюдава подобно различие като в тези случаи 
съотношението мъже/жени достига 4:1 през някои от годините (през 2021 г. 
съотношението доближава 2:1). През 2017 г. се отчита най-големият брой жени с остри 
интоксикации, свързани с употреба на наркотици (633) и съответно най-висок 
относителен дял (33,7%) спрямо общия брой интоксикации. (виж Таблица 6-6) 

 

                                                                                                             Таблица 6-6 
РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА ОСТРИ ИНТОКСИКАЦИИ,  

СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И ПОЛ 
(2016 – 2021 г.)   

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Общо 1 857 1 880 1 613 1 515 1 508 1 250 

До 15 години 184 146 135 123 129 89 

Мъже 97 78 68 60 66 43 

Жени 87 68 67 63 63 46 

16-18 години 224 147 127 151 96 102 

Мъже 152 92 79 99 56 61 

Жени 72 55 48 52 40 41 

Над 18 години 1 449 1 587 1 351 1 241 1 283 1 059 

Мъже 1 053 1 077 944 906 906 745 

Жени 396 510 407 335 377 314 

     Източник: Национален център по обществено здраве и анализи 
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В Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии на 
ВМА, гр. Варна, през 2021 г. са отчетени 231 остри интоксикации, свързани с употреба 
на наркотици (262 през 2020 г., 268 през 2019 г.) и 613 остри интоксикации, свързани с 
употреба на алкохол (537 през 2020 г., 456 през 2019 г.).  

Комбинираната употреба (обикновено включваща производни на амфетамина) е 
най-честата причина за интоксикациите. Отчита се спад на броя на хоспитализациите 
във връзка с употреба на марихуана, но тя присъства в комбинираните отравяния. 

В периода 2016 – 2020 г. се наблюдаваше леко увеличение на случаите на остри 
интоксикации, свързани с употреба на наркотици сред лица на възраст 10-18 години, 
регистрирани в Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии 
на ВМА Варна. През 2021 г. има намаление по този показател, като са 
хоспитализирани 10 момчета и момичета в тази възрастова група. Средната възраст 
на хоспитализации е еднаква при двата пола – за алкохола е 15, а за наркотиците е 17 
години. 

Случаите на остри интоксикации, свързани с употреба на алкохол (55) са 5,5 пъти 
повече в сравнение с тези, свързани с употреба на наркотици. (виж Таблица 6-7) 

 

                                                                                                                      Таблица 6-7 
РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА ОСТРИ ИНТОКСИКАЦИИ,  

СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА  
СРЕД ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ 10-18 ГОДИНИ 

(2016 – 2021 г.)   

 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Общо наркотици 20 20 22 29 30 10 

Марихуана  13 6 5 4 5 1 

Производни на амфетамин 3 0 7 8 9 1 

Кокаин  0 1 0 1 1 0 

Хероин 1 1 1 7 0 0 

Комбинирана употреба 3 12 5 5 11 7 

Наркотици и алкохол 1 0 4 4 4 1 

       

Алкохол 37 72 27 30 45 55 

     Източник: Военномедицинска академия, гр. Варна 

 

Увеличение на случаите на остри интоксикации, свързани с употреба на наркотици 
се наблюдаваше в периода 2016 – 2020 г. и сред лицата на възраст над 18 години – с 
повече от 75% през 2020 г. спрямо 2016 г., като очаквано в най-голяма степен острите 
интоксикации бяха свързани с употреба на опиоиди (хероин). През последните две 
години обаче острите интоксикации при употреба на повече от едно наркотично 
вещество са 50-63% от случаите на остри интоксикации с наркотици. 

Не бива да се подценяват и случаите на остри интоксикации с алкохол, които също 
бележат увеличение сред лицата над 18 г., преминали в Клиника за интензивно 
лечение на остри отравяния и токсикоалергии на ВМА Варна.  През 2021 г. те са 558 
(492 през 2020 г., 426 през 2019 г.) – 2,5 пъти повече в сравнение с интоксикациите, 
свързани с употреба на наркотици. През последните години остри интоксикации при 
комбинирана употреба на наркотици и алкохол се наблюдават при между 30 и 56 лица 
(32 през 2021 г.). (виж Таблица 6-8) 
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Мъжете преобладават, в съотношение с жените 7:1 при интоксикациите с 
наркотици и в съотношение 5:1 за алкохол. Средната възраст на лицата с остри 
интоксикации с наркотици е 32 години, а при алкохола – 41 г. 

                                                                                                                      Таблица 6-8 

РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА ОСТРИ ИНТОКСИКАЦИИ,  
СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА  

СРЕД ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ 19-64 ГОДИНИ 
(2016 – 2021 г.)   

 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Общо наркотици 132 195 233 239 232 221 

Марихуана  9 9 9 27 7 5 

Производни на амфетамин 11 8 19 50 14 29 

Кокаин  5 11 4 5 4 4 

Хероин 57 47 63 64 22 24 

Други моноинтоксикации 0 2 5 3 6 17 

Комбинирана употреба 16 86 77 60 146 110 

Наркотици и алкохол 34 32 56 30 33 32 

       

Алкохол 266 306 398 426 492 558 

     Източник: Военномедицинска академия, гр. Варна 

 
Абстинентен синдром от употреба на наркотици се наблюдава в 202 случая, 

което е близо 5 пъти повече в сравнение с предишната година (42 през 2020 г., 23 през 
2019 г.). Суицидните опити, свързани с употреба на наркотици са 10 (15 през 2020 г., 
25 през 2019 г.). 

През 2021 г. всеки четвърти клиент на консултативната програма на фондация 
„Суицидопревенция“ е приел (погълнал) наркотично вещество в рамките на опит за 
самоубийство. Съотношението мъже – жени е равно. Средната възраст е 46 г. при 
жените и 35 г. при мъжете.  

По правило в суицидните опити са били използвани лекарства от групата на 
бензодиазепините, които съгласно българското законодателство са класифицирани 
като рискови наркотични вещества с приложение в медицината. Те се прилагат по 
строга индикация, като се изписват по определен ред (т.нар. „зелени рецепти“), който 
подлежи на строг контрол. Точно затова е налице тревожно предположение, доколко е 
обоснована продължителността и честотата на прием на изписаните медикаменти и 
как се осъществява този контрол при толкова висок процент на суицидните опити.36 

По данни на Военномедицинска академия, гр. София, в Клиника „Спешна 
токсикология“ към лечебното заведение през 2021 г. са отчетени отравяния с 
наркотични и халюциногенни средства (по Т-40 от МКБ-10). Няма информация за 
отравяния с антиепилептични, седативни, сънотворни и антипаркинсови средства (по 
Т-42 от МКБ 10).37 

                                                           
36

 Източник: Информационен бюлетин „Обзор на наблюдаваните тенденции, свързани с употребата на 
наркотични вещества, разпространението на ХИВ/СПИН, детските противообществени прояви и 
правонарушения и трафика на хора – Варна 2021“. 
37

 През 2019 г. е извършен цялостен ремонт на клиниката, поради което за период от 6 месеца е 
преустановен приема на пациенти с остра интоксикация. 
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През 2021 г. най-много пациенти са преминали през спешната токсикология във 
връзка с други неуточнени наркотици (16). В по-малка степен спешно хоспитализиране 
е предизвикала употребата на хероин, метадон, канабис, кокаин и други синтетични 
наркотици. (виж Таблица 6-9) 

През последните години отравянията във връзка с употреба на бензодиазепини 
имаха най-висок дял сред пациентите преминали през Клиника „Спешна токсикология“ 
при ВМА, гр. София. През 2021 г. няма информация за отравяния във връзка с 
употреба на бензодиазепини. От друга страна се наблюдава намаление на случаите на 
отравяния с хероин и други опиоиди. 

 
                                                                                                                         Таблица 6-9 

БРОЙ СЛУЧАИ НА ПАЦИЕНТИ,  
ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ КЛИНИКА „СПЕШНА ТОКСИКОЛОГИЯ“ НА ВМА  

ВЪВ ВРЪЗКА С ОТРАВЯНИЯ ПО Т-40 И Т-42 ОТ МКБ-10  
 (2017 – 2021 г.) 

Видове вещества МКБ-10 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Хероин Т 40.1 16 8 11 9 8 

Други опиоиди Т 40.2 6 2 1 1 1 

Метадон Т 40.3 22 14 11 12 8 

Синтетични наркотици Т 40.4 20 1 - 6 4 

Кокаин Т 40.5 3 7 5 4 7 

Други неуточнени наркотици Т 40.6 5 12 10 12 16 

Канабис Т 40.7 6 2 2 2 6 

Неуточнени психодислептици Т 40.9 - - - 1 - 

Иминостилбени Т 42.1 - - - 2 - 

Бензодиазепини Т 42.4 23 23 19 38 - 

Др. антиепилептични, седативни Т 42.6 - - - 3 - 

Др. антиепилептични, седативни 
(неуточнени) 

Т 42.7 - - - 6 - 

  Източник: Военномедицинска академия, гр. София 

 

През 2021 г. в Клиника по токсикология на УМБАЛСМ „Пирогов”, гр. София, 
спешна медицинска помощ с остро отравяне с психоактивни вещества са потърсили 58 
пациенти (119 през 2020 г., 140 през 2019 г.). Хоспитализирани в стационара на 
клиниката са 35 (52 през 2020 г., 65 през 2019 г.). Общия брой на преминалите през 
приемен кабинет  и хоспитализирани  пациенти, употребили психоактивни вещества е 
значително по-малък, което вероятно се дължи на преимуществения прием и лечение 
на пациенти с COVID-19 и ограничаване допуска и приема на болни с друга клинична 
патология. 

Всички пациенти, които постъпват в приемен кабинет след употреба на наркотично 
вещество са с проява на различни спешни симптоми (реакции) в зависимост от вида 
му. 

След преодоляване на клиничните прояви, пациентите се дехоспитализират, така 
че обикновено не се стига до разгръщане на синдром на отнемане. 
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Поради невъзможност Химико-токсикологична лаборатория на УМБАЛСМ „Н. И. 
Пирогов” да извършва количествени анализи, а само качествени, през 2021 г. не може 
да се установи колко от случаите са със свръхдоза. 

4 (или 11,4%) от преминалите през приемен токсикологичен кабинет пациенти с 
остро отравяне с психоактивни вещества през 2021 г. в Клиника по токсикология на 
УМБАЛСМ „Пирогов”, гр. София, са на възраст под 19 години (35 или 29,4% през 2020 
г., 23 или 16,4% през 2019 г.). 

Най-често преминалите пациенти са на възраст от 19 до 25 години – 12, тези от 26 
до 35 годишна възраст са 9, а над 35 години са 10 лица.  

 

Таблица 6-10 

БРОЙ НА НЕФАТАЛНИТЕ СПЕШНИ СЛУЧАИ ПО ВИД ВЕЩЕСТВО  

(2016 – 2021 г.) 

Вид вещество 2016 г. 2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г. 

Хероин 30 22 17 10 5 9 

Метадон 9 11 9 11 11 5 

Морфин 1 - - - - - 

Кокаин 40 28 25 33 20 20 

Амфетамин 63 63 54 45 39 12 

Екстази 4 3 2 - - - 

Метамфетамин 3 2 2 2 4 - 

LSD 4 2 3 1 1 - 

Марихуана 73 67 49 38 39 7 

Общо 227 198 161 140 119 58 

Източник: Клиника по токсикология на УМБАЛСМ „Пирогов”, София 

 

В периода 2018 – 2020 г. най-много пациенти, преминали през приемен 
токсикологичен кабинет на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД – София, Клиника по 
токсикология бяха отчетени заради случаи свързани с употребата на амфетамини и 
марихуана. От друга страна се наблюдаваше тенденция за намаляване на дела на 
потърсилите помощ при остро отравяне с хероин. През 2021 г. най-много случаи на 
преминали през приемен кабинет са отчетени във връзка с употреба на кокаин (виж 
Таблица 6-10).38 

През последната година най-много пациенти са хоспитализирани също във връзка 
с употреба на кокаин (20), като в най-голям степен преминалите през приемен 
токсикологичен кабинет заради употреба на марихуана, впоследствие са и 
хоспитализирани (в 85,7% от случаите).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
38

 Източник: Клиника по токсикология на УМБАЛСМ „Пирогов” София 
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Психиатрична и соматична коморбидност 
 

По данни на Национален център по обществено здраве и анализи, общият брой 
случаи на хоспитализиране в стационарите на лечебните заведения във връзка с 
психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни 
вещества (описани в МКБ-10 в рубрики от F-11 до F-19) през 2021 г. е 1126 (1063 през 
2020 г., 1106 през 2019 г.), като от тях 211 са случаите, свързани с употреба на 
опиоиди (223 през 2020 г., 237 през 2019 г.). 

В Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии на 
ВМА гр. Варна през 2021 г. са отчетени 39 лица със синдром на зависимост към 
наркотични вещества (171 през 2020 г., 160 през 2019 г.) и 260 със синдром на 
зависимост към алкохол (205 през 2020 г., 98 през 2019 г.). При 4 лица е 
диагностицирана шизофрения (4 през 2020 г., 2 през 2019 г.), при 32 – депресивно 
разстройство (28 през 2020 г., 23 през 2019 г.), а при 25 – личностово разстройство (42 
през 2020 г., 25 през 2019 г.). Проявите на соматична коморбидност са свързани с 
енцефалопатия (312 случая), хепатит (160), миокардит (47), рабдомиолиза  (12), 
лактатна ацидоза (12), нефрапатия (10), белодробен оток (7), панкреатит (6). 

Съгласно отчетите на програмите за лечение с агонисти и агонисти-
антагонисти на лица зависими към опиоиди броят на пациентите с двойна диагноза 
през 2021 г. е 1488 (1560 през 2020 г., 1503 през 2019 г.) или 50% от общия брой 
пациенти. От тях 666 са с други психични разстройства (716 през 2020 г., 680 през 2019 
г.), 822 са със соматични заболявания (844 през 2020 г., 823 през 2019 г.), като най-
честите съпътстващи разстройства са тревожни разстройства, депресия и 
шизофрения. 

През последните години се наблюдава тенденция за нарастване на броя на лицата 
в програмите за психосоциална реахабилитация, при които е установено 
коморбидно заболяване. Данните от отчетите на тези програми показват, че през 2021 
г. лица с диагностицирано коморбидно заболяване са 192 или 27,2% (162, 23,0% през 
2020 г.; 181, 21,5% през 2019 г.), като 138 са с психиатрична коморбидност и 54 със 
соматична коморбидност (през 2020 г. съответно 128 и 34, през 2019 г. съответно 139 и 
42). През 2018 г. беше отчетено почти двойно увеличение на броя на лицата с 
коморбидно състояние спрямо 2017 г. – от 92 на 176. 

По данни от Националната мониторингова система за търсене на лечение във 
връзка с употреба на наркотици в България, пациентите със съпътстващи 
регистрирани психиатрични заболявания през 2021 г. са 201 (117 през 2020 г., 134 през 
2019 г.). Най-често срещаните заболявания се отнасят до психози, личностови 
разстройства, депресия, биполярни разстройства, тревожни разстройства. (виж Фигура 
6-1) 

През 2021 г. 463 са отчетените пациенти със съпътстващи соматични заболявания 
(325 през 2020 г., 348 през 2019 г.), най-често свързани с вирусни хепатити и болест, 
предизвикана от ХИВ. 

В най-голяма степен търсещите лечение във връзка с употреба на наркотици със 
съпътстващи регистрирани психиатрични заболявания са започвали лечение заради 
употреба на хероин, като това е по-силно изразено през 2020 г., отколкото през 2021 г. 
В по-малка степен лицата с психиатрична коморбидност са започвали лечение във 
връзка с употреба на стимуланти, различни от кокаин и канабис без да има 
съществени разлики в относителния им дял през разглежданите години. (виж Фигура 
6-2) 
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СЪПЪТСТВАЩИ РЕГИСТРИРАНИ ПСИХИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СРЕД 
ТЪРСЕЩИТЕ ЛЕЧЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ39  

(2020 – 2021 г.) 

 

 
Фигура 6-2 

ОСНОВНО ПРОБЛЕМНО ВЕЩЕСТВО  
СРЕД ТЪРСЕЩИТЕ ЛЕЧЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ  

С РЕГИСТРИРАНИ СЪПЪТСТВАЩИ ПСИХИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ  
(2020 – 2021 г.) 

  

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

 

 

                                                           
39

 Данните се отнасят само до регистрираните в интернет базираната електронна версия на националната 
система за търсене на лечение (И-МИС) лица – 1120 през 2021 г., 903 през 2020 г.  
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Смъртни случаи, свързани с употреба на наркотици  

 

Смъртни случаи, свързани с употреба на наркотици според националния 
регистър за смъртността40 
 

Общият брой на умрелите от причини, свързани с употребата на наркотични 
вещества през 2021 г. е 20 или 0,29 на 100 000 души от населението.  

При анализ на данните за периода от 2011 до 2021 г. се наблюдава значителна  
разликата в умиранията по пол. През годините броят на мъжете, починали поради 
употреба на наркотици, значително надвишава броя на жените, умрели от същите 
причини. През 2021 г. починалите мъже вследствие на употреба на наркотици са 18 
или 90,0% от всички умирания от тези причини. Коефициентите на смъртност по пол 
са съответно 0,54 на 100 000 мъже и 0,06 на 100 000 жени. (виж Таблица 6-11) 

 

                                                                                                                 Таблица 6-11 

УМРЕЛИ ПО ПРИЧИНИ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ 
(2015 – 2021 г.) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Общо (брой) 17 22 18 24 11 24 20 

Мъже (брой) 15 18 15 18 11 21 18 

Жени (брой) 2 4 3 6 0 3 2 

Разпределение по  
възрастови групи 

       

< 20 години 0 0 1 0 0 1 0 

20-24 години 0 0 0 0 0 2 2 

25-29 години 2 0 2 4 4 3 1 

30-34 години 1 3 2 6 7 2 6 

35-39 години 6 8 9 8 0 12 3 

40-44 години 6 7 3 3 0 4 2 

45-49 години 1 1 1 0 0 0 4 

50-54 години 0 0 0 0 0 0 0 

55-59 години 0 0 0 0 0 0 0 

60-64 години 1 2 0 0 0 0 0 

>= 65 години 0 1 0 3 0 0 2 

Средна възраст  
(общо) 

34,7 38,3 34,9 39,3 30,4 33,9 40,4 

Средна възраст  
(мъже) 

32,3 35,0 36,2 39,7 30,4 34,7 38,5 

Средна възраст  
(жени) 

53,0 53,0 28,7 38,3 - 30,7 53,5 

     Източник: Национален статистически институт 

                                                           
40

 Източник: Национален статистически институт. 
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Най-голям е броят на умиранията, свързани с употребата на наркотици във 
възрастовата група 30-34 години – 6 души или 30,0% от всички умирания, свързани с 
употребата на наркотици. Преобладаващата част от всички починали (60,0%) са в 
младите възрасти до 39 години.  

В сравнение с предходната година средната възраст на умрелите от причини, 
свързани с употребата на наркотици се увеличава и през 2021 г. е 40.4 години.   
Анализирайки данните обаче трябва да се има предвид малкия брой случаи. 

Медианната възраст41  на починалите през 2021 г. е 37 години, т.е. половината от 
починалите лица от причини, свързани с употребата на наркотици, са на възраст до 37 
години.  

От 2013 г., първата година на прилагане на дефиницията на EMCDDA в 
комбинация с Т-кодовете и при използване на 4-значния код съгласно МКБ-10 на 
причините за смърт,  в структурата на умиранията по причини настъпиха промени. И 
през 2021 г. се запазва тенденцията с най-голям дял да са умиранията от „случайно 
отравяне и въздействие на наркотици и психодислептици [халюциногени], 
некласифицирани другаде“ (Х42)42, като през годината на тези причини се дължат  
55,0% от умиранията вследствие на употребата на наркотици. Три случая са в 
следствие на „случайно отравяне и въздействие на антиконвулсивни, седативни, 
сънотворни, антипаркинсонови и психотропни средства, некласифицирани другаде“ 
(Х41)11. По два смъртни случая през годината се дължат на „умишлено самоотравяне и 
въздействие на наркотици и психодислептици [халюциногени], некласифицирани 
другаде“ (Х62), „отравяне и въздействие на наркотици и психодислептици 
[халюциногени], некласифицирани другаде, с неопределени намерения“ (Y12)11 и 
„психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди“ (F11). 

През 2021 г. няма нито един случай на умирания от причини, свързани с 
„умишлено самоотравяне и въздействие на антиконвулсивни, седативни, сънотворни, 
антипаркинсонови и психотропни средства, некласифицирани другаде“ (Х61) и  
„отравяне и въздействие на антиконвулсивни, седативни, сънотворни, 
антипаркинсонови и психотропни средства, некласифицирани другаде, с неопределени 
намерения“ (Y11).  

В зависимост от мястото на смъртта умиранията по причини, свързани с 
употребата на наркотици, през 2021 г. се разпределят както следва: 

• у дома – 40,0% (54,2% през 2020 г.). 
• в лечебно заведение – 30,0% (16,7% през 2020 г.). 
• другаде – 30,0% (29,2% през 2020 г.). 

 

 

 

Смъртни случаи сред пациенти на лечение във връзка с употреба на наркотици 

 

Съгласно информацията от годишните отчети на програмите за лечение с опиеви 
агонисти и агонисти-антогонисти на лица зависими към опиоиди през 2021 г. са 
отчетени 41 смъртни случаи на пациенти в 16 от тези програми, което е с 3 случая по-
малко в сравнение с 2020 г., когато се наблюдаваше най-високият брой смъртни 
случаи за последните години (виж Таблица 6-12). За 37 от тях фаталният край е 
настъпил по здравословни причини, а останалите 4 са от друг характер.  

 

                                                           
41

 Медиана (медианната стойност) е онова значение на признака, което се намира в средата на 

ранжирания ред от значения. 
42

 В комбинация с Т-кодовете в съответствие с дефиницията, селекция В. 
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                                                                                                                 Таблица 6-12 

ПОЧИНАЛИ СРЕД ПАЦИЕНТИТЕ  
НА СУБСТИТУИРАЩИТЕ ПОДДЪРЖАЩИ ПРОГРАМИ В БЪЛГАРИЯ 

(2014 – 2021 г.) 

Година 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Брой 
починали 

36 27 30 31 29 48 44 41 

 Източник: Национален център по обществено здраве и анализи 

 

При пациентите на лечение се наблюдават множество съпътстващи заболявания, 
последица от хронифициращия характер на зависимостта към наркотични вещества. 
Опиатно зависимите са застаряваща група, с напредване на годините съпътстващите и 
хронични заболявания се задълбочават и това повишава вероятността да завършат с 
летален изход. 

 

Смъртни случаи, свързани с употреба на наркотици според специални регистри 
за смъртността 
 

Освен информацията, която ежегодно бива подавана от Национален статистически 
институт (НСИ) за умрелите по причини, свързани с употребата на наркотични 
вещества и която е използвана като национален регистър за смъртността във връзка с 
употреба на наркотици, се препоръчва събирането на данни и от специални регистри, 
като клиниките по съдебна медицина и токсикология. 

В получаваните данни от НСИ съществува известна непълнота, свързана от една 
страна в ограничения на обхвата на регистрираните случаи, поради факта, че в 
съобщенията за смърт се посочва най-често само пряката причина за смъртта и 
усложненията довели до нея, но в случаите, когато тези болестни усложнения са 
свързани или се дължат на продължителна употреба на наркотични вещества, то тази 
основна причина понякога не се вписва в документа за регистриране на смъртта. От 
друга страна, в подаваната информация липсват съществени подробности за 
отделните случаи:  

 подробно описана причина за смъртта; 
 резултати от химически анализ на биологични проби от аутопсиите, които биха 

могли да бъдат използвани за определяне на причината за смърт и 
евентуалната й връзка с предходен прием на наркотични вещества; 

 обстоятелства на смъртта. 

През 2021 г. беше подновено сътрудничеството между Национален фокусен център 
за наркотици и наркомании и Клиника по съдебна медицина и деонтология при УМБАЛ 
„Александровска“ ЕАД, което позволи да бъде получена допълнителна информация за 
смъртните случаи, свързани с употреба на наркотици през последното десетилетие. 
Данните се отнасят предимно за областите София-град и София. 

През последните две години информация за смъртните случаи, свързани с 
употреба на наркотици беше подадена и от Химико-токсикологичната лаборатория на 
Военномедицинска академия, което още повече разшири обхвата на изследваните 
трупни проби. 
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                                                                                                                 Таблица 6-13 

УМРЕЛИ ПО ПРИЧИНИ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ 
СПОРЕД ИНФОРМАЦИЯ ОТ СПЕЦИАЛНИ РЕГИСТРИ ЗА СМЪРТНОСТТА 

(2015 – 2021 г.) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Брой аутопсирани 904 867 898 868 868 1208 1445 

Брой умрели във 
връзка с наркотици 

28 33 32 39 28 54 44 

Мъже (брой) 24 29 28 30 25 50 42 

Жени (брой) 4 4 4 9 3 4 2 

Разпределение по  
възрастови групи 

       

< 20 години 1 0 1 4 2 1 2 

20-24 години 0 6 4 2 0 4 3 

25-29 години 10 8 4 4 6 5 0 

30-34 години 7 10 10 7 5 10 12 

35-39 години 7 6 9 4 8 10 13 

40-44 години 2 2 2 7 1 7 8 

45-49 години 0 1 1 3 2 2 5 

50-54 години 0 0 1 2 0 2 0 

55-59 години 0 0 0 3 1 2 0 

60-64 години 0 0 0 0 0 0 0 

>= 65 години 0 0 0 2 1 0 1 

Няма данни 1 0 0 1 2 11 0 

Средна възраст  
(общо) 

32,0 30,5 32,8 37,8 35,3 36,7 36,6 

Средна възраст  
(мъже) 

32,7 30,9 33,3 35,3 34,0  37,4  36,3 

Средна възраст  
(жени) 

27,5 27,3 29,0 46,0 44,7  30,0  41,5 

  Източник: Клиника по съдебна медицина и деонтология при УМБАЛ „Александровска“ 
ЕАД (2015 – 2021 г.), Химико-токсикологична лаборатория на ВМА (2020 – 2021 г.) 

 
В периода 2012 – 2021 г. от Клиника по съдебна медицина и деонтология при 

УМБАЛ „Александровска“ ЕАД са отчетени 334 случая с наличие на наркотични 
вещества в кръвта или урината на починали лица. За 98 от тях (29,3%) има 
информация за дългогодишна употреба или зависимост към наркотични вещества. 
Голяма част от починалите лица са намерени в дома им. Други по-чести места, където 
са открити са на улицата, в градинки, мазета, дворове. При 46 лица (13,8%) има данни 
за самоубийство, като най-често то е свързано с падане от високо и пътнотранспортни 
произшествия.   

Данните от аутопсираните проби показват, че най-често лицата умират по причини, 
свързани с употреба на наркотици на възраст 30-38 г. Преобладаващо починалите са 
мъже. 
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                                                                                                                 Таблица 6-14 

НАЛИЧИЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В АУТОПСИРАНИТЕ ПРОБИ НА 
УМРЕЛИ ПО ПРИЧИНИ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ 

СПОРЕД ИНФОРМАЦИЯ ОТ СПЕЦИАЛНИ РЕГИСТРИ ЗА СМЪРТНОСТТА 
(2015 – 2021 г.) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Брой умрели във 
връзка с наркотици 

28 33 32 39 28 54 44 

Опиоиди (общо) 26 25 22 22 18 40 26 

Хероин (морфин) 14 11 11 10 11 16 10 

Метадон 12 8 11 7 4 21 14 

Трамадол 0 1 0 3 1 2 2 

Фентанил 0 2 0 0 1 1 0 

Оксикодон 0 3 0 2 1 0 0 

Кокаин  6 1 7 8 8 11 10 

Амфетамини/ 
Метамфетамини 

4 6 11 11 7 13 14 

MDMA (екстази) 0 0 0 0 1 1 1 

Халюциногени 0 2 0 0 0 0 0 

Канабис 3 3 4 10 3 3 6 

Инхаланти 0 1 0 0 0 0 0 

Синт. канабиноиди 0 0 0 0 0 0 1 

Синт. катинони 1 0 0 0 0 0 0 

Прегабалин 0 0 0 1 0 0 2 

Z-наркотици 0 0 0 0 0 0 1 

Бензодиазепини 6 7 10 10 6 3 5 

Алкохол 7 10 9 12 9 11 17 

  Източник: Клиника по съдебна медицина и деонтология при УМБАЛ „Александровска“ 
ЕАД (2015 – 2021 г.), Химико-токсикологична лаборатория на ВМА (2020 – 2021 г.) 

 
 
В най-голяма степен в лабораторните проби на аутопсираните лица са намерени 

опиоиди, като през последните две години случаите с наличие на метадон 
преобладават пред тези с морфин (хероин). Други по-често срещани вещества са 
амфетаминов тип стимуланти, кокаин, бензодиазепини и канабис. В голям брой от 
случаите са открити повече от едно вещество, като веществата понякога достигат до 6-
7. В 22,5% от пробите са намерени психоактивни медикаменти. 

През 2021 г. правят впечатление случаите с прегабалин и трамадол, което е 
предпоставка за специално внимание към регулацията на медикаменти, съдържащи 
тези вещества. 
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7. Отговори на здравните последици от употребата на 
наркотици 

 
 

 

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

 Политика по отношение на намаляване на вредите от употребата на наркотици. 

 Предоставяни услуги за намаляване на вредите от употребата на наркотици. 

 Достъпност на услугите за намаляване на вредите от употребата на наркотици. 

 Количествени показатели на услугите за намаляване на вредите от употребата 
на наркотици. 

 Териториално разпределение на услугите за намаляване на вредите от 
употребата на наркотици. 

 Психологични консултации, психотерапия и интеграция на лекуваните във 
връзка употреба на наркотични вещества. 

 
 

Политика по отношение на намаляване на вредите от употребата на 
наркотици 

 
Дейността на програмите за намаляване на вредите от употребата на наркотици се 

регламентира от Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, Глава 
Седем „Превенция на употреба, лечение и психосоциална рехабилитация на лица, 
зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества”, както и от Наредба  №7 за 
условията  и реда за осъществяване на програми за намаляване на вредите от 
употребата на наркотични вещества от 7.09.2011 г. 

Съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредба №7/2011 г., програмите за намаляване на 
вредите от употребата на наркотични вещества изпълняват една или няколко от 
следните дейности: 

 Превенция на рисково поведение, включваща работа на терен, работа в 
нископрагови центрове, раздаване на информационни материали и провеждане на 
обучения  и развитие на услуги и  нископрагови служби за подкрепа на групи в особено 
тежко социално и/или здравословно състояние; 

 Превенция на свързаните с употребата на наркотични вещества инфекциозни 
заболявания, включваща следните дейности:  

- обмен на игли, спринцовки и други принадлежности при инжекционно 
употребяващи наркотични вещества;  

- консултиране и изследване за ХИВ, хепатит B и С, сексуално предавани 
инфекции и туберкулоза;  

- раздаване на презервативи;  
- насочване към лечение на кръвнопреносими инфекциозни заболявания, 

причинени вследствие употребата на наркотични вещества и сексуално 
предавани инфекции; водене на случаи; 

- насочване към лечение на зависимостта към наркотични вещества;  
 Предоставяне на информация и обучение по превенция на смъртността, 

свързана с употребата. 

Съгласно Национална стратегия за борба с наркотиците (2020 – 2024 г.) една от 
стратегическите задачи (1.6.) е: „Подобряване на достъпа до дейности и програми за 
намаляване на вредите, свързани с употребата на наркотици“. Дейностите по тази 
задача продължават дейностите от предишната стратегия 2014 – 2018 г. за обмяна на 
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игли и спринцовки, тестване и предотвратяване на предозиране чрез обучение на 
рискови групи.  

Разработени са и 2 подзадачи: 
1. Подобряване и разширяване на спектъра, предлагането, обхвата и 

достъпността до всеобхватни и интегрирани свързани услуги на лица от рискови 
групи чрез: 

 Развитие на дейности по  доброволно консултиране и изследване за ХИВ. 
 Откриване и поддръжка на програми за намаляване на вредите сред 

употребяващи наркотици с високо рисково поведение. 
 Развитие на услуги и нископрагови служби за подкрепа на групи в особено тежко 

социално и/или здравословно състояние. 
2. Развитие на програми и услуги за намаляване на свързаните с употребата на 

наркотици инциденти и смърт чрез: 
 Развитие на програми за предоставяне на информация и обучение на 

доброволци, употребяващи наркотици и техните близки за практики, 
намаляващи риска от свръхдозиране и смърт, оказване на първа помощ при 
спешни състояния. 

 Създаване на програми за оказване на спешна помощ при спешни състояния, 
свързани с предозиране на опиати в общността. 

Програмите за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества в 
България водят началото си от края на 90-те години на 20 век. През 2004 г. започна 
нов период в тяхното развитие с мащабния международен проект за подкрепа на 
националните усилия за превенция на ХИВ, подкрепен от Глобалния фонд за борба 
срещу СПИН, туберкулоза и малария. С помощта на международното финансиране, 
управлявано от Министерство на здравеопазването, са разкрити 10 програми за 
намаляване на вредите, които функционират повече от десетилетие. Това позволи 
устойчиво задържане на разпространението на ХИВ сравнително ниско сред една от 
най-уязвимите групи. След 2015 г. с намаляване на финансирането от Глобалния фонд 
започна поетапен спад в тази дейност, настъпи период на преход към национално 
финансиране, който се характеризира със значителен спад и неритмичност в 
осъществяване на дейностите. 

Към края на 2021 г. състоянието на програмите за намаляване на вредите в 
България е повече от тревожно. Такива на практика липсват, прекратена е 
превенцията на ХИВ и други кръвнопреносими инфекции сред употребяващите 
наркотици. Към настоящия момент нито една организация в цялата страна не раздава 
игли и спринцовки за безопасно инжектиране. Съществува сериозен риск от 
повишаване на смъртността, както и от увеличаване на разпространението на ХИВ и 
други сексуално предавани инфекции сред инжекционно употребяващите наркотици. 
Нивото на ХИВ инфекцията в България е ниско в общата популация, но запазването на 
тези ниски нива на инфектиране с ХИВ се дължи до голяма степен на ефективната 
работа на програмите за намаляване на вредите от употребата на наркотици. 

Теренната работа на тези програми към настоящия момент е силно ограничена 
или изцяло преустановена. Тази ситуация води до пълното изолиране и 
маргинализиране на групата на инжекционно употребяващите наркотици, загуба на 
контакт с тази група, което може да доведе до невъзможност за предоставяне на 
услуги и тестуване на тази труднодостъпна група в момента.  

След приключване на дейността на програмите, финансирани от Глобалния фонд 
е загубен безвъзвратно сериозен капацитет от експерти, обучавани дълги години по 
предоставяне на качествени услуги за превенция на ХИВ, туберкулоза и сексуално 
предавани инфекции, дейности по намаляване на вредите от употребата на 
наркотични вещества и управление на дейността. По-голямата част от тези експерти 
вече са се преориентирали към други сфери на реализация.  
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Малкото функциониращи на територията на страната програми не предоставят 
никакви услуги за намаляване на вредите от употребата на наркотици в местата за 
забавления, нито за употребата на нови психоактивни вещества. Това са много 
актуални и придобиващи все по-голям обхват проблемни сфери, които изискват 
адаптиране на дейностите, предоставяни от програмите за намаляване на вредите от 
употребата на наркотични вещества. 

Основната причина за прекратяване на дейностите е липсващото устойчиво 
държавно финансиране, което от своя страна се дължи на липсата на адекватни 
финансиращи механизми, които да подкрепят програми на юридически лица с 
нестопанска цел и лечебни заведения, регистрирани по Закона за лечебните 
заведения съгласно чл.84 ал.3 от Закона за контрол на наркотичните вещества и 
прекурсорите. 

Настоящият модел на финансиране на услугите – чрез оферти в рамките на 
обществена поръчка, на база почти единствен критерий „най-ниска цена” или 
„икономически най-изгодна оферта” – не отговаря на нуждите на обществото. 
Наложително е изработването на нов модел на централизирано държавно 
финансиране, който да гарантира качество, развитие и непрекъснатост на услугите. В 
този процес е важно да се осигури пълноценното участие на всички лица изброени 
детайлно от Законодателя в ал.3 на чл.84 от ЗКНВП, за да се постигне механизъм за 
устойчиво финансиране и повишаване на ефективността при разходване на 
публичните средства за поддържане на дейностите в областта на намаляване на 
вредите от употребата на наркотици.43 
 
 

Предоставяни услуги за намаляване на вредите от употребата на 
наркотици44 
 

Информация за предоставените услуги за намаляване на вредите от употребата 
на наркотици през 2021 г. е получена от 4 организации, които имат издадено съгласие 
по реда на Наредба №7 от 07.09.2011 г. за условията и реда за осъществяване на 
програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества – 
Фондация „Център за хуманни политики“ (Розовата къща), гр. София,  Сдружение 
„Асоциация Доза обич“, гр. Бургас, Фондация за регионално развитие „Рома – Пловдив“ 
и Сдружение „Адаптация”, гр. Благоевград. 

Други основни  организации, които са ангажирани в сферата на намаляване на 
вредите от употреба на наркотици са: регионални здравни инспекции (тестуване на 
кръвни проби, съвместни кампании, участия в професионални тренинги и дискусии, 
обмяна на информация, съдействие за осъществяване на скринигови изследвания), 
лечебни заведения (насочване на клиенти за лечение), Български червен кръст, 
Министерство на здравеопазването, Национален център по обществено здраве и 
анализи, общини, областни дирекции на Министерство на вътрешните работи, 
пробационни служби, места за лишаване от свобода (сътрудничество при водене на 
групова работа сред инжекционно употребяващи наркотици лишени от свобода), 
университети, училищни структури, неправителствени организации на регионално и 
национално ниво, програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, 
зависими към опиоиди (препращане на клиенти при нужда от поддържащо лечение с 
метадон хидрохлорид и достъп до клиентите за изследване за ХИВ и др.). 
 
 
 

                                                           
43

 Източник: Доклад за политиките и перспективите в областта на намаляване на вредите от употребата на 
наркотици. Препоръки за законови промени и устойчиво финансиране, НЦОЗА, 2022. 
44

 Източник: Национален център по обществено здраве и анализи, отдел „Зависимости“, дирекция 
„Психично здраве и превенция на зависимостите“. 
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Независим аутрич (без контакт с институции) 
 
Независимият аутрич обхваща по-голямата част от работата на програмите за 

намаляване на вредите. Екипите работят на терени в градовете: Бургас, Благоевград, 
Пловдив и София. Основните услуги предоставяни при независимия аутрич са:  

 Обмен и раздаване на стерилни принадлежности за инжектиране (игли, 
спринцовки, дезинфекционни кърпички, капачки, филтри, турникети, 
дестилирана вода). През 2021 г. единствено Сдружение „Доза обич“ е 
предоставило в ограничено количество стерилни консумативи за инжектиране, 
останали от предишни периоди в срок на годност. 

 Раздаване на здравно-образователни материали, презервативи, лубриканти. 
 Извършване на консултации по здравни и социални проблеми, както и 

насочване към специализирани услуги (най-често по проблеми, свързани с 
лечение на ХИВ/СПИН, лечение на зависимости и сексуално предавани 
инфекции).  

 Изследване за кръвно преносими инфекции (изследване за ХИВ, хепатит С и 
сифилис, водене на случай за лица с ХИВ позитивен резултат). 

 Консултиране за безопасно инжектиране и намаляване на рисковете от 
сексуално предавани инфекции; 

 Събиране на употребявани игли и спринцовки и предаването им за безопасно 
унищожение – към момента не се извършва. 

След спиране на финансирането по Национална програма за превенция и контрол 
на ХИВ/СПИН тези дейности са силно ограничени. 

 
 
 
Домашен аутрич 

 
Домашен аутрич се реализира на територията на по-малките населени места, при 

които е важно запазване на анонимността на инжекционно употребяващите. Клиентите 
обикновено се събират в частни домове за упражняване на инжекционни практики. 

Такъв вид дейност обаче не е реализирана през 2021 г. 
 

 

Аутрич в институции 
 
През 2021 г. не е осъществяван аутрич в институции.   

 

 
Референтен аутрич (аутрич в общността) 

 
През 2021 г. референтен аутрич се е извършвал само в град Бургас (от Сдружение 

„Доза обич“). 

Целевата група е включвала лица инжекционно употребяващи наркотици. 
Дейностите, които са изпълнявани са: предоставяне на консумативи за безопасно 
инжектиране, раздаване на презервативи на клиенти, т. нар. ключови сътрудници, 
които ги разпространяват сред инжекционно употребяващи, до които екипът не 
достига. 
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Достъпност на услугите за намаляване на вредите от употребата на 
наркотици45 

 
През 2021 г. продължава да се отчита недостатъчна достъпност на услугите на 

територията на страната. Обхватът на дейностите по отношение на различните услуги 
е следният: 

 Раздаване на чисти игли, спринцовки и принадлежности за инжектиране. 
Тази услуга е преустановена, поради липса на финансиране. Единствено 
Сдружение „Доза обич“ е успяло да раздаде ограничено количество стерилни 
консумативи за инжектиране, изостанали от предходни програми и периоди в 
срок на годност. Консумативите се раздават на инжекционно употребяващи 
наркотици (хероин, метадон, амфетамини, метамфетамини), на техни близки и 
партньори, както и на общности в риск. 

 Раздаване на презервативи. Предлага се от две организации (Сдружение 
„Доза обич“; Фондация „Център за хуманни политики“), предоставили отчети 
през 2021 г. Консумативите се раздават на инжекционно употребяващи 
наркотици (хероин, метадон, амфетамини, метамфетамини), на техни близки и 
партньори, както и на общности в риск. 

 Раздаване на други материали (лубриканти, белина). Предлага се само от 
Фондация „Център за хуманни политики“ (Розовата къща). Консумативите се 
раздават на инжекционно употребяващи наркотици (хероин, метадон, 
амфетамини, метаметамини) и проституиращи, на  техни близки и партньори, 
както и на общности в риск. Фондация за регионално развитие „Рома Пловдив“  
и  Фондация „Център за хуманни политики“ са предоставили и други материали, 
като храна, дрехи и предпазни средства. 

 Раздаване на здравно-образователни материали. Предлага се и от четирите 
организации на инжекционно употребяващи наркотици (хероин, метадон, 
амфетамини, метамфетамини), техни роднини и партньори и на общности в 
риск (деца от социално слаби семейства и деца от различни малцинствени 
етноси). Основното съдържание на материалите е: безопасно сексуално 
поведение; информация, свързана с инжектирането, кръвнопреносимите 
инфекции и видовете вещества; както и информация за полиупотреба, 
намаляване на вредите и риск от свръхдоза. 

 Консултации за семейно планиране и бременност при партньорски двойки 
и жени от целевата група. Две от организациите (Сдружение „Доза обич” и 
Фондация за регионално развитие „Рома Пловдив“) са предоставили тази 
услуга. Целева група са: близки и партньори на инжекционно употребяващите, 
както и общности в риск от инжекционна употреба. 

 Консултации и информация за намаляване на рисковото поведение: 
предоставят се и от четирите организации на клиенти, употребяващи 
инжекционно наркотици, техни роднини и партньори, както и на общности в 
риск. Консултациите са предимно по отношение на безопасни инжекционни 
практики и намаляване на риска от кръвнопреносими инфекции, полиупотреба, 
риск от свръхдоза. През 2021 г. Фондация „Център за хуманни политики“ 
(Розовата къща) е дала консултации и по отношение на употребата на нови 
психоактивни вещества и бензодиазепини. 

 Консултации и информация за видовете социални услуги и услуги за 
подкрепа, които клиентите могат да получат. Предоставят се и от четирите 
организации. Целевата група са лица, които употребяват инжекционно 

                                                           
45

 Източник: Национален център по обществено здраве и анализи, отдел „Зависимости“, дирекция 
„Психично здраве и превенция на зависимостите“. 
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наркотици, техните близки и партньори, както и общности, които са в риск от 
инжекционна употреба. 

 Консултации и информация за законодателството, свързано с 
разпространението и употребата на наркотици. Предоставят се и от четирите 
организации. Като сравнение, през 2019 г. тази услуга не е предоставяна от 
нито една организация, а през 2020 г. – от три организации. 

 Консултации и информация за законодателството и предоставяните 
услуги  в областта на лечението на зависимостите. През 2020 и 2021 г. тази 
услуга е предоставяна и от четирите организации (Фондация „Инициатива за 
здраве“; Сдружение „Доза обич“; Фондация „Център за хуманни политики“ 
(Розовата къща) и Фондация за регионално развитие „Рома Пловдив“). Като 
сравнение, през 2019 г. тази услуга не е предоставяна от нито една 
организация. 

 Водене на случай. Предоставя се само от две организации – Фондация 
„Център за хуманни политики“ (Розовата къща)  и Сдружение „Доза обич“. 
Целевата група са лица, които употребяват инжекционно наркотици, техните 
близки и партньори, както и общности, които са в риск от инжекционна употреба. 

 Доброволно консултиране и изследване за кръвопреносими и 
сексуалнопреносими инфекции. Тази услуга  е предоставяна само от една 
организация  (Фондация „Център за хуманни политики“) през 2021 г., в 
сравнение  с 2020 г, когато услугата е била предоставяна и от петте, работили 
организации. Това е сигнал за намаляване на услугите в областта и създаване 
на риск за разпространение на инфекциите, тъй като няма възможности за 
изследване и установяване на заболелите. 

 Информация и консултации за безопасно инжектиране, безопасно 
сексуално поведение и други здравни и социални теми. Предоставят се и от 
четирите организации. Целевата група са лица, които употребяват инжекционно 
наркотици, техните близки и партньори, както и общности, които са в риск от 
инжекционна употреба.  

 Консултации и обучение за намаляване на риска от предозиране. 
Предоставят се и от четирите организации. Целевата група са лица, които 
употребяват инжекционно наркотици, техните близки и партньори, както и 
общности, които са в риск от инжекционна употреба.  

 Насочване за лечение на кръвопреносими, сексуално преносими 
инфекции и зависимост. Предоставят се от три организации – Фондация 
„Център за хуманни политики“ (Розовата къща), Сдружение „Доза обич“ и 
Сдружение „Адаптация“. Целевата група са лица, които употребяват 
инжекционно наркотици, техните близки и партньори, както и общности, които са 
в риск от инжекционна употреба. 

 Образование и обучение на употребяващи наркотици за оказване на първа 
помощ при спешни случаи. Предоставят се от три организации – Фондация 
„Център за хуманни политики“ (Розовата къща), Сдружение „Адаптация“, 
Фондация за регионално развитие „Рома Пловдив“. През 2019 и 2020 г. тази 
услуга не е предоставяна от нито една от организациите.  

 Услуги в нископрагов център. През 2021 г. тази услуга е била предоставена 
от три организации – Фондация „Център за хуманни политики“ (Розовата къща), 
Сдружение „Доза обич“ и Фондация за регионално развитие „Рома Пловдив“. 
Фондация „Център за хуманни политики“ (Розовата къща) е предоставяла 
следните услуги: консултиране; провеждане на здравни обучения; провеждане 
на обучения за граждански и човешки права; водене на случаи за включване в 
здравната и социална системи; осигуряване на базови нужди – храна, дрехи и 
т.н.; насочване за лечение на зависимости и други физиологични заболявания; 
предоставяне на информация, свързана със здравните и социални вреди от 
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употребата на наркотици. Сдружение „Доза обич“ е предоставяла услуги като: 
раздаване на консумативи за инжектиране и инхалиране на наркотични 
вещества, извършване на тестове за ХИВ/СПИН, хепатит С, сифилис, 
провеждане на консултации с психологична, социална и здравна насоченост, 
насочване към структури за лечение, превенция при употребата на 
психоактивни вещества и оказване на първа помощ при свръхдоза. Фондация за 
регионално развитие  „Рома Пловдив“ са реализирали следните дейности: 
извършване на картографиране и идентифициране на клиенти и места за 
теренна работа; осъществяване на здравно консултиране на зависими лица, 
предоставяне на информация и подкрепа по различни здравни проблеми на 
зависимите (ХИВ, хепатит В и С, туберкулоза, Ковид 19 и др.); консултиране и 
насочване за тестуване; предоставяне на напитки и пакетирани храни на 
клиентите на програмата; индивидуално консултиране със здравна, социална и 
психологическа насоченост и други. 

 Услуги в Консултативно информационен център за предоставяне на 
комплексни услуги на употребяващи психоактивни вещества и техните 
близки. Тази услуга е била предоставена единствено от Сдружение „Доза обич“ 
– гр. Бургас. Целева група на са: проблемно и експериментално употребяващи; 
зависими от психоактивни вещества (опиоиди, стимуланти, марихуана, алкохол) 
и хазарт; близки – родители, роднини, партньори и други (учители, училищни 
психолози). Основни дейностите, реализирани в центъра са: работа с клиенти – 
скрининг и оценка на проблема с употребата на психоактивни вещества, 
алкохол, психологически консултации по проблема; информация относно 
естеството на зависимостта, етапите и възможностите на лечение и 
рехабилитация в страната; мотивиране за промяна; консултиране при 
изграждане на умения за социална адаптация; насочване към програми за 
лечение; проследяване на насочването и клиента. Работа с близки на клиентите 
– информация за зависимостта и възможности за лечение. 

Инструменти за оценка на клиентите са използвани само от Фондация „Център 
за хуманни политики“ (Розовата къща), гр. София – формуляр за оценка на нуждите на 
клиентите; KMSK за оценка на тежестта на зависимост и водещото за употребата 
вещество и въпросник  AUDIT  за оценка на употребата на алкохол. Целевата им група 
са били лица, които употребяват  метадон, ривотрил, амфетамини, „билка“, 
бензодиазепини и нови психоактивни вещества. 

 
 

Количествени показатели на услугите за намаляване на вредите от 
употребата на наркотици46 
 

По данни от отчетите на организациите, които осъществяват дейност в областта 
на намаляване на вредите от употреба на наркотици общият брой на осъществените 
директни контакти с клиенти през 2021 г. е 9122 – намаление с близо 43% спрямо 
предишната година. Броят на контактите с клиенти на терен е значително по-малък в 
сравнение с 2020 г., а достигнатите клиенти на терен са само 98. 

През 2021 г. контактите основно са осъществявани в нископрагов център (над 
92%), като преминали клиенти през такъв център са близо 3 повече спрямо 
предишната година. 

От друга страна индивидуалните клиенти, с които са работили организациите са 4 
пъти по-малко в сравнение с 2020 г. (виж Таблица 7-1) 

 

                                                           
46

 Източник: Национален център по обществено здраве и анализи, отдел „Зависимости“, дирекция 
„Психично здраве и превенция на зависимостите“. 
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                                                                                                                         Таблица 7-1 

КОНТАКТИ И ДОСТИГНАТИ КЛИЕНТИ НА УСЛУГИТЕ  
ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ ОТ УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ  

(2017 – 2021 г.) 

                                                                                                                                                     (брой) 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Общо директни контакти 6749 4778 13123 15953 9122 

Контакти с клиенти на терен 522 4068 3184 3482 452 

Достигнати клиенти на терен 200 363 440 705 98 

Контакти с клиенти в нископрагов 
център 

5893 586 296 296 8403 

Преминали клиенти през нископрагов 
център 

200 484 231 231 602 

Достигнати клиенти чрез ключови 
сътрудници 

150 32 139 404 103 

Индивидуални клиенти 909 937 1688 2209 590 

от тях:  

мъже 740 122 1401 1878 502 

жени 169 38 287 331 88 

нови клиенти 200 105 1089 194 47 

мъже правещи секс с мъже 11 3 55 67 25 

проституиращи 158 5 32 104 67 

     Източник: Национален център по обществено здраве и анализи, отдел „Зависимости“ 

 

Съгласно отчетите на организациите, които предоставят услуги в областта на 
намаляване на вредите от употребата на наркотици новите клиенти са само 47. Макар 
понякога предоставяните данни да са непълни и да не съдържат информация по 
всички количествени показатели, съдържащи се в отчетната форма, то намаляването 
на броя на новите клиенти може да подсказва, че групата на проблемно 
употребяващите наркотици все по-малко се обновява. Предимно тя включва мъже 
(около 85% през 2021 г.), вкл. една малка част (5%) от тях правеща секс с мъже. 
Проституиращите клиенти през 2021 г. са 67 (или 11,4%).  

Само 8% от индивидуалните клиенти на организациите за намаляване на вредите 
от употребата на наркотици са на възраст до 25 г. включително, като почти всички от 
тях са мъже, представители на малцинствени етнически групи. Всички достигнати жени 
клиенти са на възраст над 25 години. (виж Таблица 7-2) 

През 2021 г. 44% от индивидуалните клиенти са инжекционно употребяващи 
наркотици, като само 4,3% от тях са на възраст до 25 годишна възраст включително. С 
криминални прояви са близо половината (48%), от малцинствени етнически групи са 
1/3 от клиентите. Работещи са 18 (или 3,1%), както всички заети са на възраст над 25 
години. Бездомни са 44 (или 7,5%) от клиентите.  
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                                                                                                                         Таблица 7-2 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ КЛИЕНТИ НА УСЛУГИТЕ  
ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ ОТ УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ  

ПРЕЗ 2021 Г. 

                                                                                                                                                     (брой) 

 До 25 г. 
вкл. 

Над 25 г. Общо 

Общо клиенти 47 543 590 

от тях:  

мъже 47 455 502 

жени 0 88 88 

представители на малцинствени етнически групи 45 151 196 

работещи 0 18 18 

с криминални прояви 25 257 282 

употребяващи инжекционно наркотици 11 247 258 

бездомни 9 35 44 

с психиатрично разстройство/двойна диагноза 1 21 22 

     Източник: Национален център по обществено здраве и анализи, отдел „Зависимости“ 

 

През последната година във връзка с ограничаване на дейностите на 
организациите в областта на намаляване на вредите от употребата на наркотици почти 
е преустановено разпространението на консумативи, най-вече на стерилни 
принадлежности за инжектиране – само 534 през 2021 г. Според целите и препоръките 
на Световната здравна организация, на един инжекционно употребяващ наркотици е 
необходимо да бъдат раздадени 200 стерилни спринцовки на година. Това означава, 
че за да постигне тези цели в България трябва да се раздават по 2 милиона стерилни 
спринцовки годишно (при оценка от близо 10 000 инжекционно употребяващи 
наркотици в нашата страна). 

 
                                                                                                                         Таблица 7-3 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОНСУМАТИВИ ВЪВ ВРЪЗКА  
С НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ ОТ УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ  

(2017 – 2021 г.) 

                                                                                                                                                     (брой) 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Раздадени комплекти стерилни игли 
и спринцовки 

52 927 25 151 48 445 56 457   534 

Раздадени презервативи 38 873 12 730 34 381 36 161 1 015 

Раздадени информационни 
материали 

  4 717   4 567   8 563   8 234   135 

Раздадени други материали   1 100 - - - 1 452 

     Източник: Национален център по обществено здраве и анализи, отдел „Зависимости“ 
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Сериозен спад се наблюдава и по отношение на раздадените презервативи и 
информационни материали. През 2021 г. все пак са разпространени други 
консумативи, като дрехи, храни, хигиенни материали (1452), а също така и 300 
лекарствени средства (превързочни материали, лекарства за долекарска помощ). 

 
                                                                                                                         Таблица 7-4 

КОНСУЛТИРАНЕ И ТЕСТВАНЕ ЗА ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА  
С НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ ОТ УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ  

(2017 – 2021 г.) 

                                                                                                                                                     (брой) 

Консултиране и тестване 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

за ХИВ  

Консултирани и тествани клиенти 668 68 797 1 335 222 

Клиенти узнали и получили след-
тестово консултиране 

423 68 579 1 321   56 

Положителни резултати    0  1   20     10    4 

Насочени за лечение    8 46   20     16   12 

за Хепатит В  

Консултирани и тествани клиенти 144 36   -     - 162 

Клиенти узнали и получили след-
тестово консултиране 

140 36 -     -   - 

Положителни резултати   13 1 -     -   - 

Насочени за лечение    - 49   11     32   37 

за Хепатит С  

Консултирани и тествани клиенти 104 40   337    815 222 

Клиенти узнали и получили след-
тестово консултиране 

103 38   337    802   56 

Положителни резултати   13 38  294    334   25 

Насочени за лечение    - 49   11     32   37 

за Сифилис  

Консултирани и тествани клиенти 127 40 195   469 222 

Клиенти узнали и получили след-
тестово консултиране 

125 40 195    469   56 

Положителни резултати    3  -    5      24     - 

     Източник: Национален център по обществено здраве и анализи, отдел „Зависимости“ 

 
 
Във връзка с консултиране и тестване на инфекциозни заболявания сред 

клиентите отчетите на организациите показват спад в броя на консултираните и 
тествани клиенти. 

През 2021 г. общо насочените клиенти на организациите за намаляване на вредите 
от употребата на наркотици са 509 (253 през 2020 г., 912 през 2019 г.). Насочени за 
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изследване на кръвно-преносими инфекции са 345 лица (98 през 2020 г., 884 през 2019 
г.), а за изследване на болести, предавани по сексуален път – 62 лица (25 през 2020 г., 
12 през 2019 г.). 112 лица са насочени за лечение на зависимост (77 през 2020 г., 17 
през 2019 г.). 

 
 
Териториално разпределение на услугите за намаляване на вредите от 
употребата на наркотици47 

 

Благоевград 
 
Клиентите, на които са предоставяни услуги от екипа на Сдружение „Адаптация” 

са в по-голямата си част, около 85% българи, по-малко от ромски етнос, основно мъже, 
от градовете Благоевград, Сандански и Петрич. Употребяващите, до които е достигнал 
екипът на сдружението са с най-различен социален статус, като преобладават тези със 
среден и нисък такъв, с проблеми вътре в семействата, със сериозни криминални 
прояви, вариращи от дребни кражби, до грабежи и продажба на наркотици, периодични 
престои в места за  лишаване от свобода и постановени условни присъди с назначена 
пробация. Мобилността на групата се определя в зависимост от нуждите вътре в 
града, като при необходимост инжекционно употребяващите наркотици пътуват до 
други градове с цел набавяне на наркотици и/или проституция. Основен мотив за 
пътуване на живеещите в градовете Сандански и Петрич е редовното посещение на 
работещата в Благоевград метадонова програма, в която са записани. Извън страната 
основните мотиви за пътуване са постъпване в комуни, проституция и трудова 
реализация. През 2021 г. екипът е установил контакти с 98 инжекционно употребяващи 
наркотици. 

 

Бургас 
 

През 2021 г. Сдружение „Доза обич“ отчита следните тенденции по отношение на 
тяхната работа с клиентите от град Бургас: 

 Основно вещество употребявано от инжекционно употребяващите наркотици в 
града е метадон. 

 Средната възраст на клиентите е над 30 години. 
 Характерна е полиупотреба на вещества – основно метадон, вкл. ривотрил и 

негови аналози, метамфетамини, нови психоактивни вещества. 
 Ниско разпространение на ХИВ сред групата в Бургас. 
 Засилен интерес към включване в програми за лечение на Хепатит С. 

Повишена смъртност сред клиентите в резултат на влошаване на здравно 
социалния им статус и в полиупотребата на веществата. 

 

 
Пловдив 

 
Фондация за регионално развитие „Рома Пловдив“ отчита трудности от 

здравословно естество по време на извършените дейности през 2021 г. Въпреки 
взетите мерки за превенция от COVID 19, част от екипа и клиентите са боледували от 
вируса. Това е затруднило предоставянето на услугите, така както е било планирано в 
началото на проекта. Въпреки това всички дейности са реализирани в рамките на 
времевия период. Част от трудностите, които е срещнала фондацията са липсата на 

                                                           
47

 Източник: Национален център по обществено здраве и анализи, отдел „Зависимости“, дирекция 
„Психично здраве и превенция на зависимостите“. 



113 
 

постоянство и последователност в действията спрямо уговорения график за срещи 
между клиенти и екипа. Друг важен акцент е слабото ползване на български език. 
Голяма част от клиентите разбират българска реч, но трудно умеят да говорят. В 
помощ е сътрудника на терен, който владее и двата езика, които се използват на 
територията на кв. Столипиново. 

 

София 
 

Фондация „Център за хуманни политики“ (Розовата къща) отчитат следните 
тенденции по отношение на групата, с която работят: 

 Тенденция на инжекционна употреба на кристали и нови психоактивни вещества 
сред групата на дългогодишно практикуващите инжекционна употреба на 
опиоиди. 

 Запазва се тенденцията на употреба на нови психоактивни вещества и 
стимуланти. Не на последно място делът на употреба на метадон и 
бензодиазепини без лекарско предписание се запазва относително висок.  

 Не се наблюдава увеличение на броя на инжекционно употребяващите 
наркотици, това остава практика за възрастовата група, която е над 34 години. 

 Увеличаване на необходимостта от оказване на медицинска и на социална 
подкрепа за хората, употребяващи наркотици, вкл. осигуряване на подслон, 
храна, дрехи, както и издаване на лични документи, записване на личен лекар, 
издаване на документи за ТЕЛК, намиране на  работа и консултиране по 
юридически въпроси. 

 

 
Психологични консултации, психотерапия и интеграция на лекуваните във 
връзка употреба на наркотични вещества48 

 

Общият брой на проведените психологични консултации на пациенти на 
програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към 
опиоиди през 2021 г. е 7566, като най-голям е броят в програмата към Държавна 
психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм, гр. София. През 2020 
г. психологичните консултации са били 8596, а през 2019 г. – 10 275.  

В психотерапия са се задържали общо 1430 лица, т.е. 48% от общия брой 
пациенти, а през 2020 г. задържалите се са били 1431 или 47 % от пациентите, които 
по някакъв начин са били включени в терапия, задържали са се и са продължили да са 
ангажирани в нея. Данните от отчетите на  програмите за лечение с агонисти и 
агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди показват, че почти половината 
пациенти са терапевтично обвързани.  

Психотерапията се провежда от психолозите и психиатрите, работещи в 
програмите. Най-често се прилагат индивидуално и семейно консултиране, когнитивно-
поведенческа терапия, мотивационно интервюиране, по-рядко се прилагат психо-
драматични техники, арт терапия, както и психоаналитична психотерапия, фамилна 
терапия, кризисни интервенции, превенция на рецидив. В някои програми се извършва 
проследяване на завършилите програмата.  

Програмите отчитат връзки с различни клиники във връзка със соматични 
заболявания на пациенти, с клинични лаборатории и др. лечебни заведения, лични 
лекари, както и с други програми за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти, 
органите на МВР (районни полицейски управления, следствие, съд, пробационни 
служби, здравни служби към затворите и др.), РЗИ, Български червен кръст, ТЕЛК, 

                                                           
48

 Източник: Източник: Национален център по обществено здраве и анализи, отдел „Зависимости“, 
дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“. 
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Бюрата по труда, Държавна агенция закрила на детето, общински служби на местно 
ниво, неправителствени организации, програми за психосоциална рехабилитация, 
отдел „Зависимости“ в НЦОЗА. 

Програмата към „Доверие за здраве АГПСМП” ООД, гр. София продължава 
сътрудничество с НБУ в магистърска програма „Клинична психология-психоаналитична 
перспектива”, участва в практическото обучение, като приема на стаж студенти от 
магистърската програма. МЦ „Хоризонт” – АИСМП, гр. София,  също сътрудничи с 
магистърска програма по психология, психоаналитична перспектива към НБУ. МЦ 
„Терапия 2007 - АИСМП“ посочва връзки с Център за професионално обучение „Стик“, 
гр. Варна. 
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8. Намаляване на предлагането на наркотици 
 
 

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

 Дейности по намаляване на предлагането на наркотици. 

 Дейност на Министерство на вътрешните работи. 

 Дейност на правоохранителните и правосъдните органи. 

 Тенденции по отношение на намаляване на предлагането на наркотици. 

 Убийства във връзка с наркотици. 

 
При разглеждането на темата за намаляване на предлагането на наркотици в 

контекста на доклада е обърнато внимание на случаите на престъпления, свързани с 
наркотици. Включва преглед на данни от Министерство на вътрешните работи, 
Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Висш съдебен 
съвет и Национален статистически институт.  

Към главата е добавена и информация на Министерство на вътрешните работи и 
съдебна медицина за регистрираните убийства във връзка с наркотици. 
 
 
 

Дейности по намаляване на предлагането на наркотици 

 
Съгласно Национална стратегия за борба с наркотиците (2020 – 2024 г.) основните 

задачи за намаляване на предлагането на наркотици са следните: 
1. Осигуряване на високо техническо и технологично равнище на митнически 

контрол, в областта на наркотични вещества на външните граници на ЕС и във 
вътрешността на страната. 

2. Ограничаване на разпространението на наркотични вещества в училищна среда 
сред  деца и младежи. 

3. Ограничаване на разпространението извън училищна среда сред деца и 
младежи.  

4. Подобряване на мерките по противодействие на незаконното производството и  
трафика  на наркотични вещества и прекурсори. 

5. Подобряване на мерките за противодействие по незаконното 
разпространението на наркотични вещества и прекурсори.   

6. Подобряване на мерките за контрол на законното производство и търговия с 
прекурсори с цел предотвратяване отклоняването им за незаконно 
производство на наркотични вещества.  

7. Ограничаване на предлагането и търговията на наркотични и нови психоактивни 
вещества по интернет и чрез  куриерски услуги.  

В изпълнение на заложените задачи са ангажирани най-вече Министерство на 
вътрешните работи (МВР), Агенция „Митници“ към Министерство на финансите, както и 
правоохранителните органи (следствие, прокуратура, съд). 

В рамките на своите правомощия МВР извършва превантивна, контролна, 
оперативно-издирвателна и аналитична дейност, насочена към предотвратяване, 
пресичане, разкриване и разследване на престъпления, свързани с наркотични 
вещества и прекурсори. 
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Според Наказателния кодекс на Република България престъпленията, свързани с 
наркотици могат да се обособят в две групи: престъпления против митническия режим 
(по чл. 242, ал. 2-4 и 9) и общоопасни престъпления (по чл. 354 а-в). 

През 2021 г. усилията на МВР са били насочени към повишаване качеството на 
оперативно-издирвателната дейност по отношение производството, 
разпространението и употребата на наркотични и други упойващи вещества. Регулярно 
се планират и провеждат дейности, целящи активизиране на работата на полицейските 
служители по противодействие на престъпления, свързани с разпространение на 
наркотични вещества на улично ниво, сред които: провеждане на превантивни беседи 
с лица от криминалния контингент; работа по получаване на реална и стойностна 
оперативна информация; провеждане на специализирани полицейски операции по 
линия „наркотици”. Приоритетна дейност на министерството е противодействието на 
трафика на наркотични вещества и прекурсори, извършван от организирани престъпни 
групи (ОПГ), пресичане на трансгранични канали за наркотрафик и осъществяване на 
международно сътрудничество в областта. 

С цел по-ефективно противодействие на престъпленията, свързани с наркотици, 
се усъвършенства сътрудничеството както между структурите на МВР, така и с 
останалите компетентни институции (Агенция „Митници”, ДАНС, ДАТО и други). 
Интензивно е и взаимодействието с чужди партньорски служби. 

Засилено е полицейското присъствие в курортните комплекси по време на летния 
и зимния туристически сезон. Правят се проверки на питейни и увеселителни 
заведения за нарушения и наличие на престъпления, свързани с наркотици. 

МВР изпълнява заложените задачи в Плана за действие към Национална 
стратегия за борба с наркотиците (2020 – 2024 г.), сред които: ограничаване на 
търсенето на наркотици сред деца и младежи; подобряване на мерките за контрол на 
дейностите с наркотични вещества за медицински цели; развитие на международното 
сътрудничество и участие в съвместни операции; подобряване на мерките за контрол 
на законното производство и търговия с прекурсори и други. 

Сред приоритетите на министерството е превенцията на детската престъпност и 
закрилата на децата. Продължава работата по Националната програма „Работа на 
полицията в училищата". Инспекторите от Детска педагогическа стая изнасят лекции и 
беседи, с цел превенция на противоправното поведение на децата и създаване на 
модели за безопасно поведение. За обезпечаване безопасността и сигурността на 
децата и с цел ограничаване на престъпните посегателства от и срещу тях, 
полицейските служители регулярно провеждат полицейски операции в районите на 
учебните заведения и на обществени места. 

 

 
Дейност на Министерство на вътрешните работи 
 

През 2021 г. сектор „Наркотици” при Главна дирекция „Национална полиция“ и 
структурните звена на СДВР и ОДМВР са реализирали общо 4503 специализирани 
полицейски операции на територията на страната, като са задържани общо 1895 лица 
за престъпления, свързани с наркотични вещества. Проверени и профилактирани са 
22 706 лица в райони на учебни заведения и детски градини. Проведени са 11 613 
срещи с представители на учебни завeдения. 

Според данните от полицейската статистика през 2021 г. общо регистрираните 
престъпления, свързани с наркотични вещества (по чл. 354а-354в и чл. 242, ал. 2-3 от 
НК) са 4904. От тях с неизвестен извършител са 2925. 3837 от регистрираните през 
2021 г. престъпления са разкрити, т.е. разкриваемостта е 78,2%. На обществени места 
са регистрирани 2566 престъпления, свързани с наркотици, от тях разкрити са 2053 
(80,0%). В областен център/град са регистрирани 4002 престъпления, с разкрити 3255 
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от тях (81,3%), а в село – 534 престъпления, с разкрити 388 от тях (72,7%). (виж  
Таблица 8-1) 

 

                                                                                                                 Таблица 8-1 

РЕГИСТРИРАНИ И РАЗКРИТИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ ОТ 
СЛУЖБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

ПРЕЗ 2021 Г.  
                                                                                                                                                      (брой) 

Класификация  
по Наказателния кодекс 

по чл. 
242,  

ал. 2-3 

по чл. 
354а 

по чл. 
354б 

по чл. 
354в 

общо 

Регистрирани престъпления (общо) 9 4554 7 334 4904 

от тях:      

с неизвестен извършител 8 2622 7 288 2925 

на обществени места 1 2533 3 28 2565 

в областен център/град 0 3905 6 82 3993 

в село 1 427 0 105 533 

извън населено място 0 157 0 89 246 

Разкрити престъпления (общо) 7 3670 4 156 3837 

от тях:      

на обществени места 0 2036 2 14 2052 

в областен център/град 0 3188 4 60 3252 

в село 1 320 0 66 387 

извън населено място 0 114 0 23 137 

извършени от:      

жени 1 498 0 13 512 

чужденци 2 49 0 1 52 

малолетни (под 14 г.) 0 11 0 0 11 

непълнолетни (14-17 г.) 0 446 2 5 453 

18-30 години 0 2421 1 52 2474 

31-40 години 4 1396 0 80 1480 

над 40 години 4 498 1 84 587 

безработни 0 1129 0 52 1181 

не учат и не работят 1 14 0 1 16 

учащи 0 246 0 8 254 

неграмотни 2 1869 1 70 1942 

с начално образование 0 119 0 10 129 

с основно образование 3 225 0 13 241 

със средно образование 0 439 0 32 471 

с висше образование 0 23 0 5 28 

лица с минали осъждания 2 1934 1 72 2009 

лица в нетрезво състояние 0 26 0 0 26 

лица в наркотична възбуда 0 567 0 5 572 

индивидуално 4 4491 4 172 4671 

в съучастие 3 181 0 32 216 

Разкрити престъпления по 
регистрираните през 2021 г. 

7 3670 4 156 3837 

от тях: с неизвестен извършител 6 1932 4 115 2057 

          Източник: Министерство на вътрешните работи 
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Общият брой разкрити престъпления, свързани с наркотици (по чл. 354а-354в и 
чл. 242, ал. 2-3 от НК) през 2021 г. е 4887. От тях извършени от жени са 512 (10,5%), 52 
от чужденци (1,1%), 464 от малолетни и непълнолетни (9,5%), 216 в съучастие (4,4%). 
Установените извършители на престъпления през годината са 4801. От тях 492 са 
жени (10,2%), а 49 – чужденци (1,0%), 434 – от малолетни и непълнолетни (9,0%).  

 
 
Дейност на правоохранителните и правосъдните органи 
 
 
Данни от Национална следствена служба  
 

През 2021 г. в Национална следствена служба (НСлС) и в окръжните следствени 
отдели са образувани общо 135 следствени дела за престъпления, свързани с 
наркотици. За контрабанда на наркотични вещества и прекурсори образуваните 
следствени дела са 19, а за производство, преработка, придобиване или държане без 
надлежно разрешително на наркотични вещества, прекурсори или техни аналози с цел 
разпространение – 116. Отчетени са 7 престъпления по дела за контрабанда на 
високорискови наркотични вещества, с едно разследвано лице.  

Общият брой разследвани лица по приключилите с мнение за съд дела е 118. За 
контрабанда на наркотични вещества и прекурсори разследваните са 14, а за 
производство, преработка, придобиване или държане без надлежно разрешително на 
наркотични вещества, прекурсори или техни аналози – 104. (виж  Таблица 8-2) 

 

                                                                                                                 Таблица 8-2 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ  
ПО СЛЕДСТВЕНИ ДЕЛА И РАЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА  

В НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА  
И В ОКРЪЖНИТЕ СЛЕДСТВЕНИТЕ ОТДЕЛИ  

ПРЕЗ 2021 Г.  
                                                                                                                                                  (брой) 

Класификация  
по Наказателния кодекс 

Престъпления 
по следствени 

дела 

Разследвани 
лица 

чл. 242 (общо) 20 14 

чл. 242, ал. 2  15 3 

чл. 242, ал. 3 (прекурсори) 1 1 

чл. 242, ал. 4 (особено големи размери) 4 10 

чл. 354а-354в (общо) 211 104 

чл. 354а, ал. 1 53 48 

чл. 354а, ал. 2 61 19 

чл. 354а, ал. 3 70 22 

чл. 354а, ал. 5 4 - 

чл. 354б 2 - 

чл. 354в, ал. 1 14 10 

чл. 354в, ал. 3 1 3 

чл. 354а-354в (други) 6 2 

          Източник: Национална следствена служба 
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Данни от прокуратурата 
 

Престъпленията, свързани с наркотични вещества са сред най-значимите от общо 
8-те престъпления наблюдавани като дела от особен обществен интерес и 
традиционно се разследват приоритетно от прокуратурата. В голямата си част 
дейността й е насочена към наблюдаване на случаи на придобиване, преработка, 
държане и разпространение на наркотични вещества. 

През 2021 г. наблюдаваните производства от прокурор за престъпления, свързани 
с наркотици и контрабанда на наркотични вещества и прекурсори (по чл. 354а-354в и 
чл. 242, ал. 2-4 и 9 от НК) са 11792, а новообразуваните са 7239. (виж Таблица 8-3) 

 
               Таблица 8-3 

 
ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОКУРОРСКИ АКТОВЕ 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ ПРЕЗ 2021 Г.  
 

                                                                                                                                                     (брой) 

Класификация  
по 
Наказателния 
кодекс 

Наблюдавани 
производства 
от прокурор 

Новообразувани 
досъдебни 

производства 

Решени 
досъдебни 

производства 

Прокурорски 
актове 

внесени в 
съда 

Общо 11792 7239 9170 4024 

чл. 242 (общо) 170 72 98 37 

чл. 242, ал. 2  135 60 79 25 

чл. 242, ал. 3  6 3 4 1 

чл. 242, ал. 4 29 9 15 11 

чл. 354а (общо) 10993 6870 8633 3839 

чл. 354а, ал. 1 1509 625 993 747 

чл. 354а, ал. 2 207 38 170 162 

чл. 354а, ал. 3 6026 4206 4107 1485 

чл. 354а, ал. 4 1 0 1 0 

чл. 354а, ал. 5 3250 2001 3362 1445 

чл. 354б 14 4 12 1 

чл. 354в (общо) 615 293 427 147 

чл. 354в, ал. 1 602 288 408 132 

чл. 354в, ал. 3 2 0 2 1 

чл. 354в, ал. 5 11 5 17 14 

      Източник: Върховна касационна прокуратура 

 

 

Решени от прокурор са 9170 досъдебни производства, което представлява 77,8% 
от наблюдаваните досъдебни производства. В съда са внесени 4024 прокурорски 
актове (обвинителни актове, предложения за решаване на делото със споразумение, 
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание), които съставляват 43,9% от решените дела, като са 
предадени 4292 лица по внесени в съда прокурорски актове. Делът на върнатите от 

съда спрямо внесените прокурорски актове e 1,9%.
49
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2021 г., 71. 
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Осъдени и санкционирани са 3904 лица с влязъл в сила съдебен акт. За 
контрабанда на наркотични вещества и прекурсори осъдените и санкционираните лица 
са 48, а за производство, преработка, придобиване или държане без надлежно 
разрешително на наркотични вещества, прекурсори или техни аналози – 3856. 
Осъдените и санкционираните  лица за престъпления в особено големи количества 
или в особено тежки случаи са 173. Оправданите лица с влязъл в сила съдебен акт са 
48. (виж Таблица 8-4) 

                                       Таблица 8-4 
 

ОСЪДЕНИ, САНКЦИОНИРАНИ И ОПРАВДАНИ ЛИЦА  
С ВЛЯЗЪЛ В СИЛА СЪДЕБЕН АКТ  

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ  
ПРЕЗ 2021 Г.  

                                                                                                                                                (брой) 

Класификация  
по Наказателния 
кодекс 

Лица по внесени 
в съда 

прокурорски 
актове 

Осъдени и 
санкционирани 
лица с влязъл в 

сила съдебен акт 

Оправдани лица 
с влязъл в сила 

съдебен акт 

Общо 4292 3904 48 

чл. 242 (общо) 48 48 3 

чл. 242, ал. 2  33 37 1 

чл. 242, ал. 3   2 2 0 

чл. 242, ал. 4 13 9 2 

чл. 354а (общо) 4076 3729 45 

чл. 354а, ал. 1 827 813 10 

чл. 354а, ал. 2 255 173 3 

чл. 354а, ал. 3 1536 1347 13 

чл. 354а, ал. 5 1458 1396 19 

чл. 354б 1 4 0 

чл. 354в (общо) 167 123 0 

чл. 354в, ал. 1 150 110 0 

чл. 354в, ал. 3 3 0 0 

чл. 354в, ал. 5 14 13 0 

Източник: Върховна касационна прокуратура 
 

 

Общо наложените наказания по чл. 354а-354в и чл. 242, ал. 2-4 и 9 от НК са 5096. 
Повечето наложени наказания са под формата на глоба (2285). Условно лишаване от 
свобода се наблюдава при 1584 лица. Ефективните присъди са 862, като 36 са за 
контрабанда на наркотични вещества и прекурсори, а 826 – за производство, 
преработка, придобиване или държане без надлежно разрешително на наркотични 
вещества, прекурсори или техни аналози. Ефективните присъди лишаване от свобода 
за престъпления в особено големи количества или в особено тежки случаи са 123. 
Пробация е наложена в 53 случая свързани с производство, преработка, придобиване 
или държане без надлежно разрешително на наркотични вещества, прекурсори или 
техни аналози, включително и с цел разпространение. (виж Таблица 8-5) 
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                                                                                                                               Таблица 8-5 

НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ  
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ ПРЕЗ  2021 Г.  

                                                                                                                                                      (брой) 

Класификация  
по 
Наказателния 
кодекс 

Общо 
наложени 
наказания 

Лишаване 
от свобода 
(ефективно) 

Лишаване 
от 

свобода 
(условно) 

Пробация Глоба Други 

Общо 4404 759 1339 62 2017 227 

чл. 242 (общо) 59 23 11 0 23 2 

чл. 242, ал. 2  31 9 9 0 11 2 

чл. 242, ал. 3  4 1 2 0 1 0 

чл. 242, ал. 4 24 13 0 0 11 0 

чл. 354а (общо) 4186 727 1242 53 1944 220 

чл. 354а, ал. 1 1012 247 429 20 284 32 

чл. 354а, ал. 2 208 97 45 0 65 1 

чл. 354а, ал. 3 1685 365 696 28 500 96 

чл. 354а, ал. 5 1281 18 72 5 1095 91 

чл. 354б 3 0 2 1 0 0 

чл. 354в (общо) 156 9 84 8 50 5 

чл. 354в, ал. 1 140 9 83 3 40 5 

чл. 354в, ал. 5 16 0 1 5 10 0 

        Източник: Върховна касационна прокуратура 

 
 

За престъпления по чл. 354а-354в от НК  са наблюдавани 11622 дела, от които 
7167 са новообразувани. Най-голям е броят на наблюдаваните дела по чл. 354а от НК, 
от които: за производство/преработка на наркотични вещества – 24; за придобиване, 
държане и съхраняване – 279; за разпространение – 1206; за голямо количество – 87; 
особено голямо количество – 26; с квалифициращ признак „на публично място“– 71; по 
поръчка или в изпълнение на организирани престъпни групи – 23; за 
придобиване/държане (по ал. 3) – 6026; за маловажен случай – 3250. 

Решени от прокурорите са общо 9072 досъдебни производства (или 78,1% от 
наблюдаваните). В съда са внесени 3987 прокурорски акта срещу 4244 обвиняеми 
лица. С влязъл в сила съдебен акт са осъдени 3856 лица и са оправдани 45. 

За престъпления по чл. 242, ал. 2-4 и 9 НК (митническа контрабанда на 
наркотици) са наблюдавани 170 дела, от които 72 са новообразувани. Решени от 
прокурорите са 98 досъдебни производства (или 57,6% от наблюдаваните). Внесените 
в съда прокурорски актове са 37 срещу 48 обвиняеми лица. С влязъл в сила съдебен 
акт са осъдени 48, а 3 лица са оправдани. 

Специализираната прокуратура е наблюдавала 112 досъдебни производства за 
трафик на наркотици, свързан с организираната престъпност, от които новообразувани 
са 25. В съда са внесени 35 прокурорски акта срещу 130 лица. С влязъл в сила 
съдебен акт са осъдени 49 лица. Няма оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт.50 
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И през 2021 г. най-голям дял (30,9%) от новообразуваните досъдебни 
производства с предмет наркотични вещества и прекурсори е в района на Софийска 
градска прокуратура (СГП) – 2239. Наблюдаваните досъдебни производства са 3251, 
което представлява 27,6% от всички досъдебни производства с този предмет на 
разследване. Решени са 2600 досъдебни производства, което представлява 80,0% от 
наблюдаваните досъдебни производства. Предадените на съд лица са 604. Осъдени с 
влязъл в сила съдебен акт са 500. Оправдателна присъда е влязла в сила по 
отношение на 16 лица.  

Освен за района на СГП, най-голям брой осъдени лица с влязъл в сила съдебен 
акт се наблюдава в района на окръжна прокуратура Пловдив – 459, ОП Бургас – 

312,ОП Стара Загора – 285, ОП Варна – 279 лица.
51

 

 
 
Данни от Висш съдебен съвет 

 

Информацията за дейността от първоинстанционните съдилища в страната 
показва, че през 2021 г. в окръжните, районните и военните съдилища са постъпили 
3251 дела за престъпления свързани с наркотици (чл. 354а-354в от НК), в т.ч. 2295 
новообразувани. Делата за разглеждане са 3814 дела, като 2/3 от тях (2619) са за 
придобиване и държане на наркотични вещества (чл. 354а, ал. 3, 4 и 5 НК), 1064 – за 
производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества (чл. 354а, 
ал. 1 и 2 НК), 127 – за отглеждане на растения с цел производство на наркотични 
вещества (чл. 354в, ал. 1-3 НК) и 4 – за склоняване към употреба на наркотични 
вещества (чл. 354б НК). 

Общо свършените дела за престъпления, свързани с наркотици през 2021 г. е 
3185, като 2/3 от тях (2181) са за придобиване и държане на наркотични вещества (чл. 
354а, ал. 3, 4 и 5 НК), 905 – за производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на 
наркотични вещества (чл. 354а, ал. 1 и 2 НК), 96 – за отглеждане на растения с цел 
производство на наркотични вещества (чл. 354в, ал. 1 НК) и 3 – за склоняване към 
употреба на наркотични вещества (чл. 354б НК). 490 дела са решени по същество с 
присъда, а 2695 дела са прекратени и свършени по споразумение. Свършените дела 
до 3 месеца са 2658, а обжалваните дела са 240.  

В края на годината в съдилищата са останали 629 несвършени дела. 

Съдените лица за престъпления, свързани с наркотици през 2021 г. са 3369 (в т.ч. 
са оправдани 50 лица), като от тях 2207 са съдени за придобиване и държане на 
наркотични вещества (чл. 354а, ал. 3, 4 и 5 НК), 1045 – за производство, пренасяне, 
изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества (чл. 354а, ал. 1 и 2 НК), 114 – за 
отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества (чл. 354в, ал. 1 
НК) и 3 – за склоняване към употреба на наркотични вещества (чл. 354б НК). 

Общият брой на осъдените лица е 3052 (в т.ч. 37 непълнолетни лица), като от тях 
2067 са осъдени за придобиване и държане на наркотични вещества (чл. 354а, ал. 3, 4 
и 5 НК), 885 – за производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични 
вещества (чл. 354а, ал. 1 и 2 НК), 97 – за отглеждане на растения с цел производство 
на наркотични вещества (чл. 354в, ал. 1 НК) и 3 – за склоняване към употреба на 
наркотични вещества (чл. 354б НК). 

Най-често е било налагано наказание лишаване от свобода до 3 години. Общо 
лишените от свобода по този вид наказание лица са 2166, като условни присъди са 
наложени на 1492 от тях. На 50 лица е наложено наказание лишаване от свобода от 3 
до 10 години.  
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Одобрените от съда през 2021 г. споразумения за решаване на дела в 
досъдебното производство (по чл. 381-384 от Наказателно-процесуалния кодекс) са 
2406, а лицата с наложено наказание са 2502. (виж Таблица 8-6) 

 

                                                                                                                               Таблица 8-6 

СВЕДЕНИЯ ЗА ВОДЕНИТЕ ДЕЛА, СЪДЕНИТЕ И ОСЪДЕНИТЕ ЛИЦА  
В ОКРЪЖНИТЕ, РАЙОННИТЕ И ВОЕННИТЕ  

КАТО ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ СЪДИЛИЩА ПРЕЗ 2021 Г. 

       (брой) 

Престъпления, свързани с нарк. вещества 

(чл. 354а-354в от НК) 

По  
чл. 354а,  
ал. 1 и 2 

По  
чл. 354а,  
ал. 3, 4, 5 

По  
чл. 354б и 
чл. 354в 

Общо 

СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЛА 

Останали несвършени дела в нач. на отчета 130 403 30 563 

Постъпили дела - общо 934 2216 101 3251 

     в т.ч. новообразувани 12 2188 95 2295 

Дела за разглеждане 1064 2619 131 3814 

Общо свършени дела 905 2181 99 3185 

     Решени по същество с присъда 72 400 18 490 

     Прекратени - всичко  833 1781 81 2695 

     в т.ч. със споразумение по чл.381-384 771 1566 69 2406 

Свършени дела до 3 месеца 805 1774 79 2658 

Обжалвани дела 76 146 18 240 

Останали несвършени дела в края на отчета 159 438 32 629 

СВЕДЕНИЯ ЗА СЪДЕНИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА 

Съдени лица - общо 1045 2207 117 3369 

     в т.ч. оправдани 22 25 3 50 

Осъдени лица - всичко 885 2067 100 3052 

     в т.ч. непълнолетни     14 23 0 37 

Наложени наказания     

     Лишаване от свобода до 3 г.     

        Общо 814 1265 87 2166 

        Условно 543 880 69 1492 

     Лишаване от свобода над  3-10 г. 43 7 0 50 

     Лишаване от свобода над  10-30 г. 0 0 0 0 

     Глоба 0 745 7 752 

     Пробация 0 29 3 32 

     Доживотен затвор  0 0 0 0 

     Други наказания 28 23 0 52 

Лица с наложено наказание по чл. 381-384 745 1674 83 2502 

      Източник: Висш съдебен съвет 
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Дела за престъпления, свързани с  пренасянето на наркотични вещества и 
прекурсорите към тях (по чл. 242) се разглеждат в окръжните съдилища. 
Информацията за дейността им в страната показва, че през 2021 г. те са имали за 
разглеждане общо 35 дела, свързани с контрабанда на наркотични вещества, вкл. едно 
– за контрабанда на прекурсори или съоръжения и материали за производство на 
наркотични вещества (чл. 242, ал. 3 НК).  

Общо свършените дела са 29, като 5 дела са решени по същество с присъда, а 
останалите са прекратени и свършени по споразумение. 6 дела са обжалвани и 
протестирани. 

Общият брой осъдени лица е 34. Най-често е било налагано наказание лишаване 
от свобода до 3 години. Общо лишените от свобода по този вид наказание лица са 22, 
като условните присъди са наложени за 13 от тях. (виж Таблица 8-7) 

 
                                                                                                                       Таблица 8-7 

СВЕДЕНИЯ ЗА ВОДЕНИТЕ ДЕЛА, СЪДЕНИТЕ И ОСЪДЕНИТЕ ЛИЦА  
В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА  

ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТРАФИК НА НАРКОТИЦИ ПРЕЗ 2021 Г. 

                                                                                                                         (брой) 

СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЛА 

Останали несвършени дела в началото на отчета 7 

Постъпили дела - общо 28 

Дела за разглеждане 35 

Общо свършени дела 29 

     Решени по същество с присъда 5 

     Прекратени и свършени по споразумение  24 

     в т.ч. свършени по споразумение по чл.381-384 20 

     Свършени дела до 3 месеца 25 

Останали несвършени дела в края на отчета 6 

Обжалвани и протестирани дела 6 

Влезли в сила присъди 23 

     в т. ч. оправдателни присъди 0 

СВЕДЕНИЯ ЗА СЪДЕНИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА 

Съдени лица - общо 36 

     в т.ч. оправдани 0 

Осъдени лица - всичко 34 

Наложени наказания  

     Лишаване от свобода до 3 г.  

        Общо 22 

        Условно 13 

     Лишаване от свобода над 3-10 г. 12 

     Лишаване от свобода над 10-30 г. 0 

     Други наказания 0 

Лица с наложено наказание по чл. 381-384 по НПК 24 

                    Източник: Висш съдебен съвет 

Одобрените от съда през 2021 г. споразумения за решаване на дела (по чл. 381-
384 от Наказателно-процесуалния кодекс) са 20, а лицата с наложено наказание са 24.  
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Данни от Национален статистически институт 
 
По данни от Национален статистически институт (НСИ) общо престъпленията, 

свързани с наркотици (по чл. 354а-354в от НК) за 2021 г. са 3344. От тях 1594 са 
свършени с ефективно осъждане, 1704 с условно осъждане, 39 са оправдателните 
присъди, 7 – с прекратяване.  

През 2021 г. са регистрирани общо 3326 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 12,8% от общия брой 
престъпления, завършили с осъждане (25 988). В 247 (или 7,4%) от престъпленията, 
свързани с наркотици се наблюдава участието на жени. Осъдените лица за тези 
престъпления са 2788, което е 11,6% от общия брой осъдени лица (24 121). 226 (или 
8,1%) от осъдените лица за престъпления, свързани с наркотици са жени.  

 

                                                                                                                            Таблица 8-8 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ  
И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2021 Г. ПО ЧЛЕНОВЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС И  

ПО ПОЛ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ                                                                                                                                                           
                                                                                                                                       (брой) 

Класификация  
по Наказателния 
кодекс 

Престъпления Осъдени лица 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Общо  3326 3079 247 2788 2562 226 

чл. 242 (общо) 28 27 1 35 31 4 

чл. 242, ал. 2  27 26 1 33 29 4 

чл. 242, ал. 3  1 1 0 2 2 0 

чл. 354а (общо) 3092 2862 230 2592 2384 208 

чл. 354а, ал. 1 760 680 80 696 608 88 

чл. 354а, ал. 2  179 170 9 172 162 10 

чл. 354а, ал. 3 1332 1238 94 1101 1022 79 

чл. 354а, ал. 5 821 774 47 623 592 31 

чл. 354б 4 3 1 4 3 1 

чл. 354в (общо) 202 187 15 157 144 13 

чл. 354в, ал. 1 196 182 14 153 141 12 

чл. 354в, ал. 5 6 5 1 4 3 1 

        Източник: Национален статистически институт 

 
 
През 2021 г. престъпленията, свързани с наркотици (по чл. 354а-354в от НК), 

завършили с осъждане са 3298. Най-разпространените престъпления са за 
придобиване или държане на високорискови наркотични вещества или техни аналози 
(по чл.354а, ал. 3, т. 1) – 1332; за производство и преработка на високорискови 
наркотични вещества или техни аналози с цел разпространение (чл. 354а, ал. 1) – 760; 
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) – 821; за засяване или отглеждане на растения от опиев мак 
и кокаинов храст или растения от рода на конопа в нарушение на установените в 
Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила (чл. 354в, ал. 
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1) – 196; за наркотични вещества или техни аналози в големи размери (чл. 354а, ал. 2) 
– 179. 

Осъдените лица за престъпления, свързани с наркотици (по чл. 354а-354в от 
НК) през 2021 г. са 2753, от тях осъдените жени са 222. На 2075 лица е наложено 
наказание лишаване от свобода, като най-често наказанието е от 6 месеца до 1 година 
(760). До 6 месеца лишаване от свобода са осъдени 710 лица, а от 1 до 3 години – 556 
лица. Само на 49 лица е наложено наказание лишаване от свобода от 3 до 10 години. 
На 617 лица е наложена глоба, а на 48 – пробация. 

Съотношението на осъдените лица към броя на престъпленията, свързани с 
наркотици е 83,8%. 

През 2021 г. са регистрирани 28 случая на контрабанда на наркотици и 
прекурсори (по чл. 242, ал. 2-3), като осъдените лица са 35 (от тях 4 са жени). (виж 
Таблица 8-7) 

Най-често извършителите на престъпления, свързани с наркотици, завършили с 
осъждане са на възраст 30-39 години (1193) и 18-24 години (864). Подобно нещо се 
наблюдава и по отношение на осъдените лица.  

През 2021 г. 73 престъпления, свързани с наркотици и контрабанда на наркотични 
вещества и прекурсори (по чл. 354а-354в и чл. 242, ал. 2-3 от НК) са извършени от 
непълнолетни лица (на възраст 14-17 години). Осъдените непълнолетни са 68, като 7 
са момичета. (виж Таблица 8-9) 

 
                                                                                                                              Таблица 8-9 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ  
И ОСЪДЕНИ НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА (НА ВЪЗРАСТ 14-17 ГОДИНИ) ПРЕЗ 2021 Г.  

ПО ЧЛЕНОВЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС И  
ПО ПОЛ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ                                                                                                                                                           

                                                                                                                                        (брой) 

Класификация  
по Наказателния 
кодекс 

Престъпления Осъдени лица 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Общо 73 66 7 68 61 7 

чл.242 (общо) 0 0 0 0 0 0 

чл.242, ал.2  0 0 0 0 0 0 

чл.242, ал.3  0 0 0 0 0 0 

чл.354а (общо) 68 62 6 65 59 6 

чл.354а, ал.1 31 27 4 32 28 4 

чл.354а, ал.1 2 2 0 2 2 0 

чл.354а, ал.3 28 27 1 25 24 1 

чл.354а, ал.5 7 6 1 6 5 1 

чл.354в (общо) 5 4 1 3 2 1 

чл.354в, ал.1 4 3 1 3 2 0 

чл.354в, ал.5 1 1 0 0 0 0 

Източник: Национален статистически институт 
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Общо малолетните и непълнолетните лица, извършители на престъпления, 
свързани с наркотици в България през 2021 г. са 335, като най-голям брой се отчита в 
Югозападен район (139), където само в София-столица лицата са 101. Най-малък е 
броят на малолетните и непълнолетните извършители в Северозападен район (25). 
(виж Таблица 8-10) 

                                                                                                                             Таблица 8-10 

МАЛОЛЕТНИ (8-13 ГОДИНИ) И НЕПЪЛНОЛЕТНИ (14-17 ГОДИНИ) ЛИЦА,  
ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ  

ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2021 Г. 

                                                                                                                                                       (брой) 

Статистически райони и 
области 

Малолетни и непълнолетни лица, извършители 
на престъпления, свързани с наркотици 

Общо в. т.ч. 
жени 

8-13 години 14-17 години 
всичко в. т.ч. 

жени 

всичко в. т.ч. 
жени 

Общо за страната 335 67 4 1 331 66 

Северозападен район 25 3 - - 25 3 

Видин 4 - - - 4 - 

Враца 9 1 - - 9 1 

Ловеч 3 1 - - 3 1 

Монтана 4 - - - 4 - 

Плевен 5 1 - - 5 1 

Северен централен район 33 7 - - 33 7 

Велико Търново 16 4 - - 16 4 

Габрово 7 2 - - 7 2 

Разград - - - - - - 

Русе 8 1 - - 8 1 

Силистра 2 - - - 2 - 

Североизточен район 41 5 - - 41 5 

Варна 26 4 - - 26 4 

Добрич 7 1 - - 7 1 

Търговище 2 - - - 2 - 

Шумен 6 - - - 6 - 

Югоизточен район 56 13 1 - 55 13 

Бургас 25 8 - - 25 8 

Сливен 4 2 - - 4 2 

Стара Загора 20 2 - - 20 2 

Ямбол 7 1 1 - 6 1 

Югозападен район 139 35 2 1 137 34 

Благоевград 9 1 - - 9 1 

Кюстендил 16 4 - - 16 4 

Перник 2 - - - 2 - 

София 11 1 - - 11 1 

София-столица 101 29 2 1 99 28 

Южен централен район 41 4 1 - 40 4 

Кърджали 4 - - - 4 - 

Пазарджик 4 1 - - 4 1 

Пловдив 17 1 - - 17 1 

Смолян 7 1 - - 7 1 

Хасково 9 1 1 - 8 1 

        Източник: Национален статистически институт 
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През 2021 г. броят на децата, преминали през детските педагогически стаи (ДПС) 

за извършени противообществени прояви е 5390, като при 440 деца това е станало 
заради употреба на психоактивни вещества. (виж Таблица 8-11) 

 

                                                                                                                             Таблица 8-11 

МАЛОЛЕТНИ (8-13 ГОДИНИ) И НЕПЪЛНОЛЕТНИ (14-17 ГОДИНИ) ЛИЦА,  
ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ ДЕТСКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ  

ВЪВ ВРЪЗКА С УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА  
ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2021 Г. 

                                                                                                                                                       (брой) 

Статистически райони Общо в. т.ч. 
жени 

8-13 години 14-17 години 

всичко в. т.ч. 
жени 

всичко в. т.ч. 
жени 

Общо за страната 440 117 40 16 400 101 

Северозападен район 48 17 19 10 29 7 

Видин 4 - - - 4 - 

Враца 8 2 - - 8 2 

Ловеч 3 1 - - 3 1 

Монтана 1 - - - 1 - 

Плевен 32 14 19 10 13 4 

Северен централен район 15 1 - - 15 1 

Велико Търново 8 1 - - 8 1 

Габрово 1 - - - 1 - 

Разград -   - - - - - 

Русе - - - - - - 

Силистра 6 - - - 6 - 

Североизточен район 33 7 - - 33 7 

Варна 22 5 - - 22 5 

Добрич 7 2 - - 7 2 

Търговище - - - - - - 

Шумен 4 - - - 4 - 

Югоизточен район 47 10 - - 47 10 

Бургас 23 6 - - 23 6 

Сливен - - - - - - 

Стара Загора 21 4 - - 21 4 

Ямбол 3 - - - 3 - 

Югозападен район 183 59 5 1 178 58 

Благоевград 15 2 - - 15 2 

Кюстендил 17 6 - - 17 6 

Перник 5 1 - - 5 1 

София 2 - - - 2 - 

София-столица 144 50 5 1 139 49 

Южен централен район 52 6 2 - 50 6 

Кърджали 4 - - - 4 - 

Пазарджик 2 - - - 2 - 

Пловдив 20 4 1 - 19 4 

Смолян 5 - - - 5 - 

Хасково 21 2 1 - 20 2 

        Източник: Национален статистически институт 
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Това деяние в структурата на противообществените прояви се нарежда след 
„бягство от дома (от  вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от 
резидентен тип“, „прояви на насилие и агресия“ и „повреждане на обществена и/или 
частна собственост“, като се отнася за 8,2% от преминалите през ДПС деца. 

Броят на малолетните и непълнолетните лица, водени на отчет в детските 
педагогически стаи, извършители на престъпления през 2021 г. е 4329. По индикатора 
престъпления, свързани с наркотици, Национален статистически институт отчита 
проявите на 335 деца. Този тип престъпление е на трето място в структурата на 
престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни след кражба (2164) и 

унищожаване и повреждане на имущество (623).
52

 

Във връзка с употреба на психоактивни вещества от малолетни и непълнолетни 
лица са наложени 121 наказателни мерки по чл. 13, ал. 1 от Закон за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН). От тях 
най-много са под формата на предупреждение (35). В 32 случая е наложено поставяне 
под възпитателен надзор на обществен възпиталел, 24 са свързани със задължаване 
за участие в консултации, обучения и програми. Други наложени възпитателни мерки 
са поставяне под възпитателен надзор на родителите или лицата, които ги заместват 
за полагане на засилени грижи (14), предупреждаване за настаняване във 
възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца (7), забрана на 
срещи и контакти с определени лица (5), задължаване за извършване на определена 
работа в полза на обществото (3), забрана за посещаване на определени места и 
заведения (1). 

Във връзка с престъпления, свързани с наркотици, извършени от малолетни и 
непълнолетни лица са наложени 223 наказателни мерки по чл.13, ал.1 от ЗБППМН. От 
тях 73 са под формата на предупреждение, а в 48 случая – поставяне под 
възпитателен надзор на обществен възпитател. Други наложени възпитателни мерки 
са задължаване за участие в консултации, обучения и програми (45), поставяне под 
възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват за полагане на 
засилени грижи (30), задължаване за извършване на определена работа в полза на 
обществото (16), предупреждаване за настаняване във възпитателно интернат (ВУИ) с 
изпитателен срок до 6 месеца (5), забрана на срещи и контакти с определени лица (4) 
и други. 

 

 

Тенденции по отношение на намаляване на предлагането на наркотици 
 
 
Данни от Министерство на вътрешните работи  
 

Данните от областните дирекции на МВР показват, че през последните години се 
наблюдава засилена активност на органите на вътрешните работи по отношение на 
намаляване на предлагането на наркотици. 

През последните 5 години най-голям брой регистрирани престъпления, свързани с 
наркотични вещества (по чл. 354а-354в и чл. 242, ал. 2-3 от НК) са отчетени през 2018 
г. (5529), а на разкритите престъпления – през 2021 г. (общо 4887, само тези през 
текущата година – 3837). През последната година се отчита и най-високият 
относителен дял на разкритите спрямо регистрираните престъпления, макар и 
разкритите от регистрираните през същата година престъпления да са доста по-малко. 
(виж Таблица 8-12) 
 

                                                           
52

 Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица през 2021 г., Национален статистически 
институт, 2022. 
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                                                                                                                    Таблица 8-12 

РЕГИСТРИРАНИ И РАЗКРИТИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ ОТ 
СЛУЖБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

(2017 – 2021 г.) 
                                                                                                                                                      (брой) 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Регистрирани престъпления (общо) 4987 5529 5462 4904 4904 

от тях:      

с неизвестен извършител 2052 2616 2743 2846 2933 

на обществени места 2829 3110 3101 2630 2565 

в областен център/град 4047 4552 4499 3843 3993 

село 504 511 545 652 533 

извън населено място 290 290 275 252 246 

Разкрити престъпления (общо) 4035 4507 4827 4598 4887 

от тях:      

на обществени места 2038 2314 2430 3670 2052 

в областен център/град 2919 3419 3571 1316 3252 

село 375 406 446 475 387 

извън населено място 169 172 156 161 137 

извършени от:      

жени 351 409 467 443 512 

чужденци 52 61 51 57 52 

малолетни (под 14 г.) 11 12 8 5 11 

непълнолетни (14-17 г.) 547 672 662 475 453 

18-30 години 2337 2423 2532 2434 2474 

31-40 години 909 1069 1224 1269 1480 

над 40 години 319 414 504 531 587 

безработни 834 883 981 1101 1181 

не учат и не работят 11 12 8 11 16 

учащи 245 306 315 262 254 

неграмотни 1810 1850 2000 1867 1942 

с начално образование 96 97 109 122 129 

с основно образование 189 261 230 235 241 

със средно образование 333 393 363 409 471 

с висше образование 23 23 22 41 28 

лица с минали осъждания 1386 1631 1733 1860 2009 

лица в нетрезво състояние 24 19 19 27 26 

лица в наркотична възбуда 449 635 597 566 572 

индивидуално 3837 4323 4613 4376 4671 

в съучастие 198 184 214 222 216 

Разкрити престъпления по 
регистрираните през 2021 г. 

3553 4093 4256 3660 3837 

от тях: с неизвестен извършител 1154 1629 1915 1873 2057 

          Източник: Министерство на вътрешните работи 

 
Въпреки намаляване на регистрираните престъпления през последните две 

години, през 2021 г. се отчита най-големия брой престъпления, извършени от жени 
(512). Наблюдава се по-малък брой на извършените от непълнолетни престъпления, 
но в същото време се увеличават извършените престъпления от лица над 30 години. 
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Характерно за профила на извършителите на престъпления, свързани с наркотици 
е, че в голямата си част те са безработни, неграмотни и с минали осъждания. 
Повечето престъпления се извършват индивидуално и само 4-5% в съучастие. 

Малка част от разкритите престъпления се извършват от лица в нетрезво 
състояние (под 1%), докато значително по-голяма част се дължи на лица в наркотична 
възбуда (11-14%). 

 
 

Данни от прокуратурата 
 

През 2019 г. се отчита най-високото ниво в абсолютен брой на индикаторите по 
досъдебните производства от прокуратурата на Република България във връзка с 
престъпления, свързани с наркотици и прекурсори. Макар през последните две години 
да има намаление на броя на наблюдаваните, новообразуваните и решените 
досъдебни производства, то по отношение на броя на прокурорските актове внесени в 
съда, на предадените на съд лица и на осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт 
през 2021 г. се отчита най-високото ниво досега. (виж Таблица 8-13) 

Броят на наблюдаваните, новообразуваните и решените производства е близо 2 
пъти по-голям в сравнение с 2011 г. Същото се отнася и за броят на прокурорските 
актове внесени в съда и на предадените на съд и осъдените лица с влязъл в сила 
съдебен акт. 

През последните години оправданите лица с влязъл в сила съдебен акт 
намаляваше, но през 2021 г. се наблюдава увеличение с близо 55%. 
 
                                                                                                                            Таблица 8-13 

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

(2015 – 2021 г.) 

                                                                                                                                                        (брой) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Наблюдавани ДП 7776 9141 10298 12123 13079 12223 11792 

Новообразувани ДП 6001 6950 7259 8728 8715 7587 7239 

Решени ДП 6022 6713 7447 8605 9240 8686 9170 

Прокурорски актове 
внесени в съда 2422 2821 2906 3009 3415 3558 4024 

Лица по внесените в съда 
прокурорски актове 

2704 3033 3183 3229 3651 3788 4292 

Осъдени лица с влязъл в 
сила съдебен акт 2249 2739 2869 2911 3324 3344 3904 

Оправдани лица с влязъл 
в сила съдебен акт 47 58 50 37 38 31 48 

      Източник: Върховна касационна прокуратура 

 
 
Данни от Висш съдебен съвет 
 

Информацията за дейността от първоинстанционните съдилища в страната 
показва, че през последните години в окръжните, районните и военните съдилища се 
наблюдава увеличение на броя на постъпилите дела, делата за разглеждане и 
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свършените дела за престъпления, свързани с наркотици (по чл.354а-354в), като през 
2021 г. е отчетено най-високото равнище по тези показатели досега – около 2 пъти по-
високо, отколкото през 2011 г. (виж Таблица 8-14) 

 

                                                                                                                             Таблица 8-14 

СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕНИ ЛИЦА НА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ В СЪДИЛИЩАТА  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2017 – 2021 г.) 

                                                                                                                                                        (брой) 

Престъпления, свързани с нарк. вещества 

(чл. 354, 354а, 354б, 354в от НК) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЛА 

Останали несвършени дела в нач. на отчета 331 330 363 415 563 

Постъпили дела - общо 2134 2303 2676 2799 3251 

     в т.ч. новообразувани 2046 2214 2648 2740 2295 

Дела за разглеждане 2465 2633 3042 3214 3814 

Общо свършени дела 2129 2266 2626 2654 3185 

     Решени по същество с присъда 409 383 442 435 490 

     Прекратени - всичко  1720 1883 2184 2219 2695 

     в т.ч. със споразумение по чл.381-384 1628 1811 2108 2127 2406 

Свършени дела до 3 месеца 1831 1959 2277 2209 2658 

Обжалвани дела 235 219 240 227 240 

Останали несвършени дела в края на отчета 336 367 416 560 629 

СВЕДЕНИЯ ЗА СЪДЕНИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА 

Съдени лица - общо 2269 2405 2774 2897 3369 

     в т.ч. оправдани 19 29 34 41 50 

Осъдени лица - всичко 2182 2312 2701 2638 3052 

     в т.ч. непълнолетни     32 51 74 26 37 

Наложени наказания      

     Лишаване от свобода до 3 г.      

        Общо 1602 1652 1917 1886 2166 

        Условно 1130 1172 1352 1248 1492 

     Лишаване от свобода над  3-10 г. 53 49 46 69 39 50 

     Лишаване от свобода  над 10-30 г. 1 1 1 1 0 

     Доживотен затвор 0 0 0 1 0 

     Глоба 465 537 586 623 752 

     Пробация 28 38 60 40 32 

     Други наказания 37 38 68 48 52 

Лица с наложено наказание по чл. 381-384 1541 1675 1972 2065 2502 

     Източник: Висш съдебен съвет 

 

                                                           
53

 Данните за 2016 г. се отнасят за наказание лишаване от свобода над 3-15 години. 
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През последните 5 години обжалваните дела са между 219 и 240, като 
прекратените дела са се увеличили с над 56%. През 2021 г. броят на свършените дела 
до 3 месеца за престъпления, свързани с наркотици е най-високият досега – над 7 
пъти по-голям, отколкото преди 10 години. Броят на съдените лица за престъпления, 
свързани с наркотици през 2021 г. се увеличил с над 48% през последните 5 години, 
докато общо осъдените лица са се увеличили с близо 40%.  

Най-често налаганато наказание е лишаване от свобода до 3 години, като за близо 
2/3 от случаите се касае за условни присъди. От останалите наказания най-често се 
налагат глоби за престъпления, свързани с наркотици. 

През последните 10 години само веднъж (през 2020 г.) е наложено наказание 
доживотен затвор за престъпления, свързани с наркотици. 

                                                                                                                             Таблица 8-15 

СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕНИ ЛИЦА В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА ЗА 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТРАФИК НА НАРКОТИЦИ (2017 – 2021 г.) 

                                                                                                                                                      (брой) 

Престъпления, свързани с  пренасяне на  
наркотични вещества и прекурсори (чл. 242, ал. 2-3) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЛА 

Останали несвършени дела в началото на отчета 2 7 9 8 7 

Постъпили дела - общо 37 32 34 17 28 

Дела за разглеждане 39 39 43 25 35 

Общо свършени дела 33 30 35 18 29 

     Решени по същество с присъда 1 7 6 3 5 

     Прекратени и свършени по споразумение  32 23 29 15 24 

     в т.ч. свършени по споразумение по чл.381-384 28 18 25 14 20 

Свършени дела до 3 месеца 32 25 27 13 25 

Останали несвършени дела в края на отчета 6 9 8 7 6 

Обжалвани и протестирани дела 6 10 8 3 6 

Влезли в сила присъди 21 20 27 16 23 

     в т. ч. оправдателни присъди 0 0 0 0 0 

СВЕДЕНИЯ ЗА СЪДЕНИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА 

Съдени лица - общо 43 36 44 36 36 

     в т.ч. оправдани 0 0 0 0 0 

Осъдени лица - всичко 35 29 34 21 34 

Наложени наказания      

     Лишаване от свобода до 3 г.      

        Общо 20 18 18 17 22 

        Условно 9 4 12 9 13 

     Лишаване от свобода над 3-10 г. 14 10 15 4 12 

     Лишаване от свобода над 10-30 г. 1 1 1 0 0 

     Други наказания 0 0 0 0 0 

Лица с наложено наказание по чл. 381-384 по НПК 32 19 24 17 24 

    Източник: Висш съдебен съвет 

 
През 2014 г. е най-високото равнище по отношение на по-голяма част от 

показателите за делата за престъпления, свързани с пренасянето на наркотични 
вещества и прекурсорите към тях (по чл. 242, ал. 2-3) – постъпили дела, дела за 
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разглеждане, общо свършени дела, прекратени и свършени по споразумение дела, 
свършени дела до 3 месеца. През 2016 г. се отчита най-високото равнище на влезли в 
сила присъди (28), включително и на оправдателни присъди. 

През 2020 г. се наблюдава най-ниското равнище по повечето показатели за 
последните 10 години, като постъпилите дела са едва 17, а общо свършените дела – 
само 18. През 2021 г. се отчита увеличение по тези показатели. (виж Таблица 8-15) 

По отношение на съдените и осъдените лица, както и наложените наказания за 
престъпления, свързани с пренасянето на наркотични вещества и прекурсорите към 
тях отново най-високо е равнището през 2014 г., като единствено при наложено 
наказание лишаване от свобода над 3-10 години най-много случаи (16) има през 2015 и 
2016 г. Лишаване от свобода над 10 години се отчита при единични случаи, като по-
често се е случвало в периода 2011 – 2015 г. (с 2-3 случая годишно). 

 
 
Данни от Национален статистически институт 
 

По данни на Национален статистически институт през 2021 г. са регистрирани най-
много случаи, завършили с осъждане, на престъпления, свързани с наркотици и 
контрабанда на наркотични вещества и прекурсори (по чл. 354а-354в и чл. 242, ал. 2-3 
от НК). През 1990 г. са регистрирани само 6 престъпления от този вид, през 2007 г. те 
са 1038, а през 2021 г. – 3326. През 2021 г. се отчита r най-висок относителен дял на 
престъпленията, свързани с наркотици и контрабанда на наркотични вещества и 
прекурсори спрямо всички регистрирани престъпления – 12,8%, или повече от 2 пъти 
увеличение спрямо 2014 г. и повече от 4 пъти увеличение спрямо 2008 г. (виж Таблица 
8-16) 

 
                                                                                                                        Таблица 8-16 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ И 
ОСЪДЕНИ ЛИЦА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ  

(2015 – 2021 г.) 
 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Общо 
престъпления 

26423 28 119 26 753 25165 24962 23640 25988 

Престъпления  
(по чл. 354а-354в,  
чл. 242, ал. 2-3 от НК) 

1772 2118 2433 2382 2865 2795 3326 

% от всички 
престъпления 

6,7 7,5 9,1 9,5 11,5 11,8 12,8 

Общо осъдени 
лица 

27787 28 301 28 500 23973 23389 21889 24121 

Осъдени лица  
(по чл. 354а-354в,  
чл. 242, ал. 2-3 от НК) 

1603 1955 2028 1989 2376 2347 2788 

% от всички осъдени 
лица 

5,8 6,9 7,1 8,3 10,2 10,7 11,6 

Източник: Национален статистически институт 
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Тенденция на увеличение се наблюдава и по отношение на осъдените лица за 
престъпления, свързани с наркотици. През 1990 г. са осъдени 3 лица, през 2007 г. – 
1101 лица, а през 2021 г. – 2788 лица. През 2021 г. се отчита най-висок относителен 
дял на осъдените лица за престъпления, свързани с наркотици и контрабанда на 
наркотични вещества и прекурсори спрямо всички осъдени лица – 11,6%, или 
увеличение с 8,9 процентни пункта спрямо 2008 г. и с 7,1 процентни пункта спрямо 
2014 г. 

В периода 2015 – 2021 г. броят на престъпленията, свързани с наркотици, 
завършили с осъждане (по чл. 354а-354в, чл. 242, ал. 2-3 от НК), извършени от 
мъже се е увеличил с 90,7%, докато престъпленията, извършени от жени са се 
увеличили с 57,3%. През 2021 г. се отчита най-голям брой престъпления, извършени от 
мъже (3079) и жени (247) досега. (виж Таблица 8-17) 

 

                                                                                                                        Таблица 8-17 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ  
ПО ПОЛ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ  

(2015 – 2021 г.) 
 (брой) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Престъпления  
(по чл. 354а-354в,  
чл. 242, ал. 2-3 от НК) 

1772 2118 2433 2382 2865 2795 3326 

Извършени от        

Мъже 1615 1983 2284 2215 2684    2600    3079 

Жени   157   135   149  167   181      195      247 

     Източник: Национален статистически институт 

 

В периода 2015 – 2021 г. броят на осъдените мъже за престъпления, свързани 
с наркотици (по чл. 354а-354в, чл. 242, ал. 2-3 от НК) се е увеличил с 76,6%, докато  
осъдените жени за тези престъпления са се увеличили с 48,7%. През 2021 г. се отчита 
най-голям брой осъдени мъже (2562) и жени (226). (виж Таблица 8-18) 

                                                                                                                        Таблица 8-18 

ОСЪДЕНИ ЛИЦА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ  
ПО ПОЛ НА ОСЪДЕНИТЕ  

(2015 – 2021 г.) 
(брой) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Осъдени лица  
(по чл. 354а-354в,  
чл. 242, ал. 2-3 от НК) 

1603 1955 2028 1989 2376 2347 2788 

Мъже 1451 1816 1884 1830 2221    2162    2562 

Жени   152   139   144  159   155      185      226 

    Източник: Национален статистически институт 
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В периода 2011 – 2016 г. броят на децата преминали през детски педагогически 
стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви намаляваше. В 
следващите 2 години тази тенденция беше спряна. Но през 2020 г. беше отчетено най-
ниското ниво за последните 20 години по този показател, с леко увеличение през 2021 
г. (виж Таблица 8-19) 

 През 2016 г. тенденцията на увеличаване на децата преминали през ДПС за 
употреба на психоактивни вещества беше преустановена, но през следващите години 
тя отново беше подновена, като през 2019 г. достигна най-високото си ново за 
последните 15 години (643). През 2020 г., вероятно и заради пандемията от COVID-19, 
се наблюдава почти двойно намаление по този показател спрямо предишната година – 
343 деца, преминали през ДПС, заради употреба на психоактивни вещества, най-
ниското ниво за последните 10 години. През 2021 г. се отчита увеличение на 
регистрираните деца с употреба на психоактивни вещества с над 28%. 

В същото време децата, регистрирани като извършители на престъпления, 
свързани с наркотици се увеличаваха постоянно през последните години, като през 
2018 г. достигнаха 475, над 2,5 пъти повече в сравнение с 2009 г. Това се дължи и на 
все по-големия дял на момичетата, извършители на престъпления – от 16,7% през 
2009 г. на 20,0% през 2021 г.  
 
                                                                                                                             Таблица 8-19 

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ИЗВЪРШИТЕЛИ НА 
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ 

(2013 – 2021 г.) 
 

Година 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Деца, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви  

общо за страната 6439 5372 6145 5754 6784 6866 6700 5289 5390 

    в това число:          

Употреба на 
психоактивни 
вещества                                      

517 532 572 480 518 549 643 343 440 

% от всички деца, 
преминали през 
ДПС 

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

Деца, извършители на престъпления  

общо за страната 6007 5402 5362 4980 4971 4857 4943 4417 4329 

    в това число:          

Престъпления, 
свързани с 
наркотици 

277 342 356 406 407 421 475 451 335 

% от всички деца, 
извършители на  
престъпления 

4,4 5,7 6,6 7,6 8,2 8,5 9,8 9,1 7,7 

     Източник: Национален статистически институт 

 
 

Важно е да се отбележи и същественото увеличение на относителния дял на 
децата, извършители на престъпления, свързани с наркотици спрямо всички деца, 
извършители на престъпления – от 2,9% през 2009 г. до 9,8% през 2019 г. През 
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последните две години се наблюдава намаление по този показател (до 7,7% през 2021 
г.), но той е все още по-висок в сравнение с преди 5 години. 
 
 
 

Убийства във връзка с наркотици 

 
През последните години на европейско ниво все повече се обръща внимание на 

показателите за убийства във връзка с наркотици. В България такава информация 
може да бъде получена от полицейската статистика и от съдебна медицина. 

По данни на Министерство на вътрешните работи в периода 2000 – 2021 г. са 
извършени 34 умишлени убийства от лица в наркотична възбуда. За същия период са 
направени още 20 опита за убийства под въздействие на наркотици. Единствено през 
2008 и 2011 г. не са отчетени убийства или опит за убийства. В периода 2000 – 2005 г. 
от полицията са регистрирани 4 случая на подпомагане, склоняване към самоубийство 
(чл.127 от НК) от лица в наркотична възбуда. 

 
                                                                                                                        Таблица 8-20 

УБИЙСТВА, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЛИЦА В НАРКОТИЧНА ВЪЗБУДА  
(2015 – 2021 г.) 

 (брой) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Умишлено убийство  
(по чл. 115-116, 118 от 
НК) – довършено  

3 1 3 2 2 1 2 

Умишлено убийство  
(по чл. 115-116, 118 от 
НК) – опит  

2 1 0 2 0 2 0 

     Източник: Министерство на вътрешните работи 

 
По данни на Клиника по съдебна медицина и деонтология към УМБАЛ 

„Александровска“ ЕАД през последните 10 години са устовени 8 убийства на лица в 
кръвта, на които е доказано наличието на наркотични вещества – 7 мъже и 1 жена. 
Информацията се отнася за проби предимно от София и София област. В половината 
случаи е открит канабис, в 2 – кокаин, а в един случай – морфин, амфетамин и 
синтетични канабиноиди. В 2 случая се отчита и наличието на алкохол. 

През 2014 г. мъж убива детето си и след това се самоубива под въздействие на 
морфин и канабис. 
 

                                                                                                                        Таблица 8-21 

УБИТИ ЛИЦА С НАЛИЧИЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В КРЪВТА  
(2012 – 2021 г.) 

 (брой) 

 2012 г. 2014 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г. 2020 г. 2021 г. 

Брой убити лица 1 2 1 1 1 2 0 

    Източник: Клиника по съдебна медицина и деонтология, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД 
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9. Пазари на наркотици 
 
 

 
 
В рамките на този раздел са разгледани следните основни теми: 

 Особености на пазара на наркотици в България. 

 Модели на трафик в страната и извън нея. 

 Изземвания на наркотични вещества и прекурсори. 

 Изземвания на нови психоактивни вещества. 

 Цени на наркотиците. 

 Чистота на наркотиците. 
 
 
 

Особености на пазара на наркотици в България54 

 
Ролята на България в производството на наркотични вещества на европейско ниво 

продължава да е силно ограничена и несравнима с тази на страните от Западна и 
Централна Европа (Нидерландия, Белгия, Германия, Полша, Чехия и други). На 
българска територия то е сведено до синтезиране на амфетамини и метамфетамини и 
отглеждане на канабис в количества далеч под европейските нива, като е в 
съответствие с потребностите на вътрешния нелегален пазар и е ориентирано основно 
към групите за наркоразпространение. Производството е отговор на търсенето на 
националния наркопазар и докато дистрибуцията на хероин и кокаин е базирана на 
трафик, то най-търсените наркотици – канабис, амфетамин и метамфетамин, са 
предимно местно производство. Част от готовата продукция в малка степен е насочена 
и към трафик за съседни страни (Гърция, Турция). 

През последните години пазарът на наркотици в България се характеризира с 
относителна стабилност и протичащи сходни пазарни процеси – с най-високо ниво на 
разпространение остава канабисът, следван от стимулантите (амфетамини, 
метамфетамини и кокаин) и с най-нисък пазарен дял е хероинът. Употребата на нови 
психоактивни вещества в страната е все още ограничена. 

В сравнение с предходни години значими промени при разпространението на 
наркотични вещества на действащите престъпни групи не се наблюдават.  
Разпространението на наркотици не е централизирано и монополизирано, извършва се 
на местно (локално) равнище от самостоятелни, с по-ниска численост регионални 
групи, чиито  членове споделят разнообразни отговорности. Паралелно с тях действат 
и малки капсулирани  групи в рамките на „приятелска търговия” (предимно при 
канабиса) сред лица със сходни занимания и интереси (учащи, увеселителни 
заведения, фитнес зали, клубна среда и други). Засечени са случаи, при които лица с 
високо образование и чисто съдебно минало се ангажират  в пазара на канабис, като 
освен в „приятелската търговия”, те се включват в отглеждането и разпространението 
му. Същевременно са идентифицирани и групи с по-висок криминален потенциал, 
отличаващи се с пирамидална структура, с ясно обособен лидер, в които всеки  
участник изпълнява определена функция в йерархията. Обикновено лидерът 
контролира и урежда доставките и разпределя задачите и доходите на участниците в 
групата. За завладяване на по-голяма част от пазара се разпространяват наркотици с 
по-добро качество, като снабдяването се извършва по свои канали, а част от сделките 
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са и на бартерна основа. В общия случай, голяма част от групите, които 
разпространяват наркотици, предлагат повече от един вид наркотик – обикновено 
канабис, амфетамин, метамфетамин, но оперират и такива, които се специализират в 
разпространението на един или два наркотика – най-често кокаин и висококачествен 
канабис. 

Българският нелегален пазар на наркотични вещества обхваща почти всички 
традиционни наркотици, като тяхното разпространение и потребление се осъществява 
въз основа на пазарния механизъм, че търсенето определя предлагането. С най-нисък 
пазарен дял е хероинът, като в много региони на страната се наблюдава устойчив 
спад на разпространението и потреблението му. Причините за намалената употреба 
са: пренасочване на употребяващите наркотици към лекарствени вещества със същия 
въздействащ ефект, ориентация към потребление на други видове наркотични 
вещества и ниският дял на нови наркозависими. Това води до пренасочване на много 
от дилърите към разпространение на други, по-търсени видове наркотици. 
Специфична особеност в схемата на разпространението на хероин е участието на 
ромски квартали от по-големи градове от страната, които се превръщат в складове за 
съхранение и търговия („Столипиново“ в град Пловдив; „Максуда“ в град Варна, където 
е концентрирано най-голямото разпространение в Североизточна България; „Нов път“ 
в град Видин и други). 

Заловените количества кокаин на територията на страната много често са обект 
на транзитен трафик към държави от Западна Европа и Турция. Изхождайки от 
тактиката на наркотрафикантите, малка част от пренасяния наркотик остава за 
дистрибуция в страната, което увеличава достъпността му и води до лек ръст в 
потреблението. Въпреки това, пазарът на кокаин в страната остава силно ограничен 
най-вече заради високата му цена. При потреблението му се наблюдава цикличност и 
сезонен характер – увеличава се в края на седмицата (поради по-голямата честота на 
партита от различен характер), по време на празници и през туристическите сезони в 
летните и зимните курорти. През 2021 г. поради намаления чуждестранен туристически 
поток към страната, търговията с кокаин на национално ниво е силно ограничена. 

Канабисът (марихуаната) е с най-висок пазарен дял. Той е утвърден, търсен, 
лесно  достъпен и употребяван наркотик от всички възрастови групи. Параметрите на 
разпространението му запазват устойчивост на територията на цялата страна. То се 
извършва както под контрола на организираната престъпност, така и чрез „приятелска 
търговия”. Сериозна промяна в пазара на канабис, поради пандемията от COVID-19, не 
се отчита. На територията на цялата страна се наблюдава разширяване на 
географския обхват на отглеждането му и недостиг в предлагането не се усеща. Ако в 
предишни години отглежданият в страната канабис беше предимно за нуждите на 
местните пазари, а по отношение на групите не се наблюдаваше йерархична 
субординация, понастоящем наркотрафикантите се ориентират към изграждане на 
оранжерии от затворен тип, като почти цялата продукция сух канабис се изнася за 
Турция. 

Два са моделите на отглеждане на канабис – на открито (при полеви условия) и на 
закрито (по т.нар. метод indoors). Голямото търсене и популярността на канабиса в 
национален план са причина географските граници на незаконния му добив да се 
разширяват в цялата страна. Готовата продукция е ориентирана основно към 
потребностите на вътрешния нелегален пиар, като част от нея се разпространява чрез 
„приятелска търговия”. В повечето случаи се наблюдава разделяне на отглеждането и 
разпространението.  

Предвид изключително благоприятните климатични условия в Югозападна 
България (Петричко-Санданския регион), там е концентрирано отглеждането на 
канабис на открито, като годишната реколта е само една, а канабисът е по-
нискокачествен (с по-ниско съдържание на активното вещество тетрахидроканабинол – 
THC). Нивото на участие на организираната престъпност е различно в зависимост от 
обема на производство. Вторият метод на отглеждане на канабис е в закрити 
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помещения. Този модел устойчиво набира скорост през последните години, като се 
отглеждат хибридни сортове канабис с високо съдържание на активно вещество (THC). 
Поради високото си качество този канабис е търсен и конкурентен, като се наблюдава 
тенденция част от готовата продукция да се изнася за Турция. Предимствата на този 
начин на отглеждане са: реализиране на 3-4 реколти през годината, избягване на 
рисковете, свързани с промяната в климата (порои, суша) и кражбите от посевите на 
открито, които са все по-често явление. Отглеждането на канабис на закрито се 
организира от престъпни групи (с лидер или кооперация), които наемат и оборудват 
апартаменти в градове или къщи в села, като част от участниците със съответната 
експертиза отглеждат канабиса, а други комуникират с групи за разпространение. 

Производството и разпространението на амфетамини и метамфетамини са 
важен пазар за организираната престъпност в страната. Дистрибуцията им се 
извършва паралелно с разпространението на канабис и следва подобен модел. 
Пазарът им е устойчив и балансиран и се основава на местното производство. В 
сравнение с амфетамините и метамфетамините, MDMA (екстази) е със сходно 
въздействие, но е с по-ниско равнище на разпространение в страната, а търгуваните 
количества са на база трафик от държави в Западна Европа (Нидерландия, Белгия). 

Ограничителните мерки на международно ниво, свързани с COVID-19, доведоха до 
прекъсване на доставките на прекурсори и химикали, използвани в химическия синтез. 
В страната в ограничени количества се произвеждат амфетамини, а през последните 
години и метамфетамини („пико”), в нискобюджетни нелегални лаборатории от 
„кухненски” тип. В тези малки лаборатории за синтезиране на метамфетамин се 
използват самоделно сглобени и мобилни инсталации за протичане на химичните 
процеси, като капацитетът на производство е до няколко килограма. Отчита се 
повишаване на качеството на готовата  продукция, като тя е за лична употреба, за 
лица от близкото обкръжение или за местно  предлагане. Като прекурсори се 
използват лекарствени вещества, съдържащи псевдоефедрин или чист ефедрин, 
внасяни от Турция.  

Достъпността до амфетамина е сравнително по-голяма, по-евтин е и по-широко 
разпространен на улицата. Анализите сочат, че през последните няколко години се 
следва международната тенденция при неговото синтезиране – използва се готова 
амфетамин-база, произвеждана основно в Нидерландия, където цената е ниска. Тя се 
внася в България и се извършва само крайния етап от технологичния процес т.нар. 
кристализация на амфетамин-базата до субстанция, предлагана на наркопазара. 
Относно параметрите и обема на престъпната дейност не се отчитат съществени 
промени. 

Новите психоактивни вещества навлизат бавно на националния нелегален 
пазар, а разпространението им все още не е под контрола на организираната 
престъпност. Снабдяването с тях се извършва чрез онлайн търговия или пратки с 
куриерски фирми основно от Китай или Индия. На българския нелегален пазар от 
дизайнерските наркотици (макар и ограничен), с най-голям дял са т.нар. синтетични 
канабиноиди, които се разпространяват под формата на „чай за пушене”, „синтетичен 
канабис“ и др.  

През 2021 г. при наркоразпространението остават прилаганите престъпни схеми и 
тактики от предходни години (телефон, „централа“, дилър на улично ниво и други). 
Групите за разпространение използват във все по-голяма степен мобилни технологии 
и криптиране, като през последните години нараства значението на онлайн 
платформите за продажба на наркотични вещества. Онлайн пазарите функционират 
както във видимата мрежа на Интернет, така и в „тъмната“ (Darknet), което дава 
възможности за разширяване на клиентския кръг и не се налага изграждане на 
инфраструктура. 

Прогнозира се, че в средносрочен и дългосрочен план престъпната дейност с 
наркотични вещества ще запази устойчивост и стабилност. Не се очакват съществени 
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промени в структурата на националния наркопазар и моделите на употреба. 
Евентуални изменения могат да произтекат от промяна в глобалните тенденции в 
търговията с наркотици, от динамичната поява на нови психоактивни вещества, както и 
от водещата роля на интернет за свободен достъп до онлайн  пазарите. Очаква се да 
продължи нарастването на куриерските пратки и услуги, както и онлайн търговията, 
основно в „тъмната мрежа“. 

Предвид широкото търсене на канабис и амфетамини се прогнозира, че в 
перспектива тяхното производството ще остане стабилно и успоредно с това ще бъде 
балансирано с потребностите на националния нелегален пазар. Ще продължи 
тенденцията готовата продукция да се насочва основно към престъпни групи за 
наркоразпространение. Трайно ще  продължи използването на интернет като източник 
на информация за начините за производство на наркотични вещества и като 
алтернативен начин на търговия. 

 

 
Модели на трафик в страната и извън нея55 

 

През 2021 г. въпреки напредъка в борбата срещу пандемията от COVID-19, която 
внесе значими промени, същата продължава да оказва въздействие, както в 
обществено-политическия и социално-икономическия сектор, така и върху активността 
на трансграничната организирана престъпност, включително трафика и търговията с 
наркотици. Европейските и националните мерки и действия за ограничаване 
разпространението на COVID-19, доведоха до временно затруднение на пазара на 
наркотици, най-вече с прекъсване на веригите за доставки и социално дистанциране. 
Независимо от COVID-19, предвид наличието на голям брой редовни потребители на 
наркотични вещества се отчита, че устойчивостта в търсенето и предлагането, както и 
стабилността в нивата на употребата ще се запазят. С постепенното затихване на 
инфекцията и премахване на ограничителните мерки, трафикът и разпространението 
на наркотични вещества ще се върнат към предпандемичните нива и в дългосрочен 
план наркоразпространението ще остане един от водещите криминални пазари на 
национално равнище.  

България запазва ключовото си място на транзитна зона в международния 
наркотрафик, предвид минаващия през нея „Балкански път” за пренос на наркотици 
към и от Европа. През страната се трафикират всички традиционни наркотици, като 
през последните две години се отчитат повишени нива на трафик на канабис и отчасти 
кокаин към Турция и страните от Близкия изток.  

Хероинът, трафикиран през страната е с произход Афганистан, където са 
концентрирани 90% от световното производство на опиум, а крайната цел са 
европейските наркопазари. Количествата, които остават в страната са минимални. 
Маршрутът на наркотика традиционно е по трите разклонения на Балканския път 
(централно, северно и южно). Основното трасе по този път е България – Сърбия, но 
често се използва и северното разклонение България – Румъния. Паралелно с него се 
използват още три основни маршрута – Северен, Южен и Южнокавказки. 

По Балканския път хероинът влиза в България основно през турско-българската 
граница през ГКПП, а в някои случаи през „зелена граница“ и черноморското 
разклонение на маршрута (с фериботи). Трафикират се различни количества чрез 
автобуси, микробуси, леки и тежкотоварни автомобили, като укриването се извършва в 
естествени кухини или в специално изградени тайници в автомобилите, в лични багажи 
или по телата на трафикантите. 

През 2021 г. е идентифициран нов механизъм за трафик на хероин – в контейнери, 
по море. По този начин се трафикират по-големи количества, преминават през по-
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малко ГКПП и съответно рискът е по-нисък. Използваният маршрут е с държава – 
източник Иран, през Дубай и Турция, преминава се транзитно през България до страни 
от Западна Европа. Пример са две операции през 2021 г., проведени на пристанище 
„Варна-Запад“, при които са заловени значителни количества хероин. 

Световното производство на кокаин е концентрирано в Южна Америка (Колумбия, 
Перу и Боливия). Той се трафикира до Европа по въздух и вода, като ключови 
транзитни региони са Карибският басейн, Дубай (ОАЕ) и Западна Африка. Установени 
са инцидентни случаи на изменен маршрут на постъпващия в Европа кокаин през 
Черноморския регион (Турция, Гърция, България, Румъния). Анализът на данните 
показва, че големите доставки на кокаин се договарят в държавите от Карибския 
басейн или Южна Америка. По море транспортирането му се осъществява с 
ветроходни яхти до Европа или Африка, откъдето с малки плавателни съдове достига 
до европейското крайбрежие. Засичат се случаи на участие в трафика на български 
моряци, плаващи с кораби до страните от Южна Америка – Бразилия, Венецуела и 
други. Кокаинът се укрива в контейнери, където могат да бъдат събрани по-големи 
количества от веществото. 

За разлика от 2020 г., през 2021 г. не са заловени значителни количества кокаин, 
предназначени за трансграничен трафик през България. 

Страните от Близкия и Средния изток са едни от най-значимите потребители на 
синтетични наркотични вещества. Територията на България (чрез „Балканския път") 
е транзитна зона в международния трафик на амфетамини, метамфетамини и MDMA 
(екстази) от държави в Западна Европа (предимно Нидерландия и Белгия), където е 
съсредоточено световното производство, до Турция и Близкоизточния регион.  

Канабисът (марихуаната) е вторият най-трафикиран през страната наркотик. 
Наблюдава се активизиране на трафика на марихуана от Северна Македония и 
Албания за Турция през България и Гърция, като за целта се използват товарни 
автомобили. Следва да се отбележи, че конкретно за този вид наркотични вещества не 
се наблюдава утвърдена посока и дестинация. Крайни получатели са както страни от 
Западна и Централна Европа, така също и Турция, Сирия и Ливан.  

В глобален план производството на хашиш е концентрирано в Мароко, откъдето се 
трафикира по море до Испания и Италия, а крайните дестинации са европейски 
държави със значителен брой мюсюлманско население (Белгия, Холандия, Швеция, 
Германия и други). Наблюдава се тенденция на увеличаване на случаите на  
задържани български граждани на чужда територия, които пренасят хашиш с 
ветроходни яхти. 

Територията на България се използва и за транзитен трафик на прекурсори 
(основно  оцетен анхидрид и медикаменти, съдържащи псевдоефедрин) и пре-
прекурсори към и от Европа. 

Предвид географското си местоположение страната ни трайно ще запази 
транзитните си характеристики при преноса на наркотици към и от Европа. В този 
контекст може да се прогнозира, че в бъдеще трафикът на наркотични вещества ще 
остане важен криминален пазар за българската организирана престъпност. 

 

 

Изземвания на наркотични вещества и прекурсори 
 

Държавните структури, противодействащи на предлагането на наркотици в 
България, са Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Главна дирекция „Борба 
с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДНП) 
към Министерство на вътрешните работи (МВР), Агенция „Митници“ (АМ) към 
Министерство на финансите и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).  
Междуинституционалната координация между МВР, ДАНС и АМ се осъществява въз 
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основа на утвърдени правила, а вътрешното взаимодействие между отделните 
структури в МВР – съгласно Закон за Министерство на вътрешните работи. 

 

Таблица 9-1 

ИЗЗЕТИ КОЛИЧЕСТВА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИ 
ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“  

ПРЕЗ 2021 Г. 

ВИД 

 
МВР МВР + 

АГЕНЦИЯ 
„МИТНИЦИ“ 

АГЕНЦИЯ 
„МИТНИЦИ“ 

ОБЩО 
КОЛИЧЕСТВО 

НВ ГДНП ГДБОП ГДГП 

ХЕРОИН кг 23,791 0 0,003 577,959 555,801 1157,554 

ОПИУМ кг 0 0 0 0 27,000 27,000 

КОКАИН кг 2,591 0,275 0.011 0.007 8,749 11,633 

АМФЕТАМИН 

кг 57,849 204,261 0,523 0.002 0,004 262,639 

брой 
таблетки 655 2 0 0 0 657 

МЕТ- 
АМФЕТАМИН 

кг 164,699 0,347 0,183 4,560 0,010 169,799 

брой 
таблетки 290 0 0 0 0 290 

ЕКСТАЗИ 
(ТАБЛЕТКИ) 

кг 39,452 0 178,906 0 41,369 259,727 

брой 
таблетки 

2399 76 0 0 0 2475 

БАРБИТУ-
РАТИ 

кг 21,007 0 0 0 0 21,007 

БЕНЗОДИА-
ЗЕПИНИ 

брой 
таблетки 

0 0 0 0 68295 68295 

DMT кг 0 0 0 0 1,260 1,260 

КЕТАМИН кг 0 0 0 0 0,010 0,010 

КАНАБИС 
(СУХА МАСА) 

кг 2511,151 145,490 211,915 5,834 7532,617 10407,007 

КАНАБИС 
(СТРЪКОВЕ) 

кг 19430,223 0 9036,656 0 0 28466,879 

брой 
стръкове 

22348 1912 5 0 0 24265 

ХАШИШ кг 1,318 0,101 0,045 0,030 0,146 1,640 

СИНТЕТИЧНИ 
КАНАБИНОИДИ 

кг 5,159  10,845 16,005 

ПРЕКУРСОРИ 

кг 34,363 0 0.036 0 0 34,399 

литри 71,239 0 0 0 0.500 71,739 

брой 
таблетки 

6183 0 0 0 2639870 2646053 

Източник: МВР, Агенция „Митници“, EWS, НФЦ 

 

През 2021 г. служителите на Агенция „Митници“ задържаха общо 8 765 кг, 450 
литра и 68 295 бр. таблетки наркотични вещества и 2 639 870 бр. таблетки 
прекурсори в общо 80 случая. Задържаните наркотици са над 3 пъти повече от 
конфискуваните количества през 2020 г., а увеличението на броя на констатираните 
случаи е с 19%. 

За поредна година марихуаната е най-често задържания вид наркотик на 
границите на страната. През 2021 г. митническите служители предотвратиха 30 опита 
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за нелегален трафик и задържаха общо 7538 кг, което е над три пъти повече от 
предходната година. (2020: 2230 кг в 24 случая). 

През 2021 г. отново се наблюдава засилен трафик на марихуана от и през 
България в посока Турция, където търсенето и цената й на черния пазар са нараснали 
значително. Анализът на тези случаи и на направените задържания на турската страна 
на границата, сочи, че марихуаната се трафикира както в конструкционни кухини и 
специално изградени тайници на леки автомобили, така и на лесно достъпни места в 
товарни автомобили (шофьорска кабина и долапи). Използваните превозни средства 
са основно с турска, българска и македонска регистрации. През 2021 г. зачестяват 
опитите за износ от България на големи количества канабис от български фирми (с 
чуждестранно участие), разполагащи с разрешителни от Министерство на 
земеделието, храните и горите да отглеждат растения от рода на конопа за 
производство на влакна. Констатациите от извършени митнически проверки изключват 
възможността растителната маса да е предназначена за технологична преработка 
поради наличие на съцветия, начин на опаковане и съхранение по време на 
транспортирането. Според лабораторните експертизи, предоставените обекти са 
идентифицирани като сушени съцветия от растението коноп, а процентното 
съдържание на активния компонент тетрахидроканабинол (ТНС) надвишава 0.2%. 

През изминалата година са предотвратени 10 опита за нелегален трафик на 
хероин с общо задържано количество 1134 кг. Иззето количество е 4,5 пъти по-голямо 
в сравнение с 2020 г., когато бяха задържани 251 кг хероин в 6 случая. За първи път 
през 2021 г. българските митнически служители задържаха две големи пратки хероин, 
превозвани в морски транспорт. И двете доставки с произход Иран пристигнаха на 
пристанище Варна-запад от пристанище Джебел Али, Обединени арабски емирства и 
бяха професионално укрити в вътрешността на легалната стока (битумни ролки и 
мраморни плочи), транспортирана с морски контейнери. Въпреки че по документи 
доставките бяха предназначени за български фирми, в рамките на проведените 
действия по разследване беше установено, че крайната дестинация на наркотика са 
държави от Западна Европа. 

Установената през последните години трайна тенденция за контрабанда на 
значими количества хероин с произход Иран в товарен автомобилен транспорт по 
„Балкански път“ се наруши поради противоепидемичните мерки, свързани с COVID-19 
и затварянето за няколко месеца на ирано-турската граница, което доведе до все по-
честото използване на морски транспорт за контрабанда на хероин от Пакистан и Иран 
към нелегалните наркопазари в Европа. 

На сухопътните граници на страната бяха задържани общо 202 кг хероин в 8 
случая, при които наркотикът е транспортиран с товарни и леки автомобили с турска и 
българска регистрации, пътуващи в посока Централна и Западна Европа. 

През 2021 г. българските митнически служители предотвратиха 3 опита за 
нелегален трафик на 450 литра и 4,570 кг метамфетамин. На 28.10.2021 г. служители 
от отдел „Борба с наркотрафика“ към ТД „Митница София” извършиха проверка на 
въздушна карго пратка от Мексико за България, състояща се два палета с общо тегло 
1122 кг и обявено съдържание „ванилов концентрат и консервирани продукти“. 
Бутилките с ванилов концентрат са тествани с раманов спектроскоп, който показва 
наличие на метамфетамин. Изпратени са проби до Централната митническа 
лаборатория, която излиза със заключение, че пробите съдържат метамфетамин. 
Общото количество на метмафетамина е 450 л (450 бр. бутилки по 1 л всяка). Това е 
най-голямото задържано количество течен метамфетамин в Европа през 2021 г. 

Задържаният кокаин през 2021 г. възлиза на 8,756 кг в 6 случая, което 
представлява значителен спад на задържаните количества спрямо предходната 
година, когато бяха иззети 225 кг в 5 случая. Морският транспорт остава традиционен 
при трафика на големи количества кокаин от Южна Америка за Европа. Иззетите по-
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малки количества от българските митнически власти са транспортирани предимно в 
товарни камиони, пътуващи от Нидерландия, транзит през България в посока Турция. 

Иззетите през 2021 г. над 2,6 млн. таблетки от лекарствени препарати, които могат 
да бъдат използвани за производство на наркотици, представляват най-голямото 
количество – обект на митническа измама или контрабанда, установявано от Агенция 
„Митници“ през последните 10 години. Съдържаният в тях псевдоефедрин е 
достатъчен на производството на близо 92 кг метамфетамин. 

В контекста на нарастващата електронна търговия и Darknet, които осигуряват 
анонимна платформа за търговия с незаконни стоки и услуги, и през 2021 г. бяха 
задържани 68 295 таблетки различни видове лекарствени средства от групата на 
бензодиазепините, чиито активни съставки присъстват в Списък III на Приложение 3 
към чл. 3 т. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата 
като наркотични към ЗКНВП. Голяма част от тези лекарства, които се изнасят от 
България както чрез пощенски и експресни куриерски пратки, така и в шосеен 
транспорт, се произвеждат в държави извън ЕС и нямат легален внос и разрешение за 
продажба в българската аптечна мрежа. 

В пощенски и експресни куриерски пратки, в страната ни продължават да влизат от 
Китай и Холандия и нови психоактивни вещества и техни аналози, които още не са 
включени в Списъците към Наредбата за реда за класифициране на растенията и 
веществата като наркотични. През 2021 г. в 26 случая са задържани около 11 кг нови 
прихоактивни вещества, предимно от групата на синтетичните канабиноиди. 

През 2021 г. служителите на Агенция „Митници” са предотвратили 11 случая на 
контрабанда на наркотични вещества съвместно с други правоприлагащи органи, както 
следва: 

 съвместно с ГДГП –  4,560 кг метамфетамини, 3,014 кг марихуана (2 случая), 
0,111 кг хероин и 0,030 кг хашиш (3 случая), 0,007 кг кокаин и 0,002 кг 
амфетамини 

 съвместно с ОДМВР – Пловдив - 1 кг хероин 
 съвместно с ГДБОП – 530 кг хероин 
 съвместно с РЗБОП – Русе – 46,848 кг хероин 
 съвместно с ДАНС – 19,130 кг марихуана 
 съвместно с РЗБОП – Пловдив – 2,820 кг марихуана. 56 

Освен наркотични вещества и прекурсори през 2021 г. при съвместни действия и 
самостоятелно МВР и Агенция „Митници“ са иззели още близо 36 млн. къса цигари, 29 
тона тютюн, 72000 литра алкохол и над 42 000 литра газьоли. 57 

 

 

Изземвания на нови психоактивни вещества 

 

През 2021 година в България са идентифицирани общо 47 нови психоактивни 
вещества в 2012 отделни случая на изземване, което е най-високото ниво досега по 
тези показатели. Общото тегло на иззетите нови психоактивни вещества (16706,90 
грама) обаче е по-ниско в сравнение с това през 2020 г. (23025,99 грама и 3 таблетки).  

През 2021 г. синтетичните канабиноиди отново представляват най-голямата 
група нови психоактивни вещества, идентифицирани в България по отношение на брой 
на случаите и количество – 30 вещества в 1995 случая, с общо тегло 16098,82 грама. 
(виж Таблица 9-2 и 9-3) 

Синтетичният канабиноид MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA) е установен в 
най-много случаи, следван от ADB-BUTINACA. Освен в самостоятелна форма, 

                                                           
56

 Източник: Агенция „Митници“, Министерство на финансите. 
57

 Доклад за дейността на Министерство на вътрешните работи през 2021 г., МВР, 2022. 
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синтетичните канабиноиди се срещат и в комбинации, като броят на веществата в тях 
варира между два и четири. От получените данни е видно, че броят на регистрирани 
през годината случаи на смеси от синтетични канабиноиди е значително по-голям в 
сравнение с регистрираните такива в предходни години.  

През 2021 г. общо 14 нови вещества от групата на синтетичните канабиноиди са 
регистрирани за първи път в Системата за ранно предупреждение (EWS), от които 8 
вече са поставени под контрол съгласно вътрешното ни законодателство.  

Таблица 9-2 

ИЗЗЕТИ КОЛИЧЕСТВА СИНТЕТИЧНИ КАНАБИНОИДИ, 
 ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПО ЛИНИЯ НА EWS ПРЕЗ 2021 г. 

Нови психоактивни вещества Брой случаи Количество  
(грам) 

MDMB-4en-PINACA 1070 2042,74 

ADB-BUTINACA 527 6707,65 

ADB-PINACA 111 112,11 

5F-EDMB-PICA 61 128,40 

5F-MDMB-PICA 40 129,55 

CUMYL-4CN-BINACA 34 155,51 

4F-MDMB-BINACA 32 266,08 

4F-MDMB-BICA 21 55,49 

5F-ADB 10 6,43 

ADB-4en-PINACA 6 16,93 

BZO-POXIZID (MDA-19 pentyl analogue) 5 4379,70 

5F-BZO-POXIZID (MDA-19 5-fluoropentyl analogue) 4 5,48 

BZO-4en-POXIZID (MDA-19 4en-pentyl analogue) 3 1445,50 

5F-3,5-AB-PFUPPYCA 2 18,95 

CP 47, 497 2 17,51 

ADB-FUBINACA 2 3,91 

5F-ADBICA 2 0,33 

AB-PINACA 1 32,02 

MDMB-3en-BUTINACA 1 10,84 

ADB-FUBIACA 1 9,50 

MDMB-CHMICA 1 4,33 

A-PONASA 1 4,20 

CUMYL-PeGACLONE 1 3,70 

AM-2201 1 1,46 

4F-ABUTINACA 1 0,32 

Общо 1942 15818,62 

Източник: МВР, Агенция „Митници“, ВМА, EWS, НФЦ 

 

През последната година се наблюдава засилен интерес към нов клас синтетични 
канабиноиди, наречени OXIZID-ини, заради специфичните ядро/елемент от 
структурата на този вид нови психоактивни вещества. 

В края на 2021 г. в Системата за ранно предупреждение са докладвани три 
разновидности на MDA-19 (BZO-HEXOXIZID): 

 MDA-19 pentyl analogue (BZO-POXIZID); 
 MDA-19 4en-pentyl analogue (BZO-4en-POXIZID); 
 MDA-19 5-fluoropentyl analogue (5F-BZO-POXIZID). 
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MDA-19 pentyl analogue (BZO-POXIZID) и MDA-19 5-fluoropentyl analogue (5F-
BZO-POXIZID) са с първа идентификация, както за България, така и за Европа. 
Случаите са докладвани в период от два месеца от Централна митническа 
лаборатория (ЦМЛ).  В този период MDA-19 5-fluoropentyl analogue (5F-BZO-POXIZID) 
има регистриран случай и в Националния институт по криминалистика (НИК). До края 
на 2021 г. още няколко държави докладват за наличието именно на тези нови 
синтетични канабиноиди – Турция, Дания, Германия, Литва, Унгария, Словения и 
Румъния. 

Таблица 9-3 

ИЗЗЕТИ КОЛИЧЕСТВА СИНТЕТИЧНИ КАНАБИНОИДИ  
(В КОМБИНАЦИЯ/СМЕС), 

 ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПО ЛИНИЯ НА EWS ПРЕЗ 2021 г. 

НПВ В комбинация/ смес Брой 
случаи 

Количество  
(грам) 

MDMB-4en-PINACA 4F-ABUTINACA, ADB-4en-PINACA 10 37,71 

4F-MDMB-BICA 5F-EMB-PICA 7 6,41 

MDMB-4en-PINACA ADB-BUTINACA 5 60,64 

MDMB-4en-PINACA 4F-ABUTINACA 5 15,68 

MDMB-4en-PINACA 5F-EMB-PICA 4 8,4 

4F-MDMB-BICA ADB-BUTINACA 2 4,11 

MDMB-4en-PINACA 
ADB-BUTINACA,  

ADB-4en-PINACA, 4F-ABUTINACA 
2 1,22 

ADB-BUTINACA ADB-HEXINACA 1 101,79 

ADB-BUTINACA ADB-4en-PINACA 1 16,74 

ADB-BUTINACA 5F-EMB-PICA 1 5,77 

MDMB-4en-PINACA 5F-EMB-PICA, ADB-BUTINACA 1 4,68 

AMB-FUBINACA ADB-FUBINACA 1 4,18 

MDMB-4en-PINACA 4F-MDMB-BICA 1 3,39 

MDMB-4en-PINACA 5F-EDMB-PICA 1 1,95 

MDMB-4en-PINACA 5F-EMB-PICA, 4F-MDMB-BINACA 1 1,57 

MDMB-4en-PINACA 4F-MDMB-BINACA 1 1,48 

4F-MDMB-BINACA 5F-EMB-PICA 1 1,20 

4F-ABUTINACA 4F-MDMB-BICA 1 1,00 

ADB-BUTINACA 
4F-MDMB-BICA,  

5F-3,5-AB-PFUPPYCA 
1 0,84 

MDMB-4en-PINACA 5F-MDMB-PICA, 5Cl-AB-PINACA 1 0,69 

MDMB-4en-PINACA 
4F-MDMB-BINACA,  

ADB-4en-PINACA, 4F-ABUTINACA 
1 0,32 

MDMB-4en-PINACA 4F-MDMB-BINACA, ADB-4en-PINACA 1 0,19 

MDMB-4en-PINACA 
ADB-BUTINACA,  

5F-3,5-AB-PFUPPYCA 
1 0,13 

ADB-BUTINACA 4F-MDMB-BICA, CUMIL-4CN-BINACA 1 0,10 

MDMB-4en-PINACA 4F-ABUTINACA, 5F-APINACA 1 0,01 

Общо 53 280,20 

Източник: МВР, Агенция „Митници“, ВМА, EWS, НФЦ 

 

По отношение на останалите групи нови психоактивни вещества са 
идентифицирани общо 17 нови вещества (колкото и през предишната година), 
разпределени по видове, както следва: катинони (7), арилциксохексиламини (5), 
опиоидите (2), ариалкиламини (1), бензодиазепини (1) и други (1). От тях за първи път 
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са регистрирани 13 нови психоактивни вещества, което за разлика от предходни 
години е многократно повече. Подобно на синтетичните канабиноиди, голям брой от 
тях (8) са поставени под контрол, в рамките на изминалата година. (виж Таблица 9-4) 

 
Таблица 9-4 

ИЗЗЕТИ КОЛИЧЕСТВА НОВИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА,  
РАЗЛИЧНИ ОТ СИНТЕТИЧНИ КАНАБИНОИДИ, 

 ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПО ЛИНИЯ НА EWS ПРЕЗ 2021 г. 

Нови психоактивни вещества Брой 
случаи 

Количество  
(грам) 

Група  
НПВ 

DCK (Deschloroketamine) 1 1,99 

Арилцикло-
хексиламини 

2-FDCK (2-fluorodeschloroketamine) 1 0,28 

O-PCE (Deschloro-N-ethyl-ketamine) 1 0,23 

3-HO-PCP (3-hydroxy phencyclidine) 1 0,04 

Ketamine 1 9,10 

6 APB 
3-FPM (3F-Phenmetrazine) 

1 4,54 
Арилалкиламини 

+ Друго 

Etizolam 1 0,23 Бензодиазепини 

4-CMC (clephedrone) 2 234,91 

Катинони 

3-MMC (3-Methylmethcathinone) 2 230,10 

4-MMC (Mephedrone) 
4-MEK (4-methylethcathinone) 

1 122,90 

3-CMC (3-chloromethcathinone) 1 0,71 

Ephylone 1 0,65 

Eutylone 1 0,54 

2-fluorofentanyl (ortho-fluorofentanyl) 1 1,19 
Опиоиди 

Metonitazene 1 0,67 

 17 608,08  

Източник: МВР, Агенция „Митници“, ВМА, EWS, НФЦ 

 

 

 
Цена на наркотиците 
 

Цена на едро 
 

По данни на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (на база на 
оперативна информация, текущи разследвания, разпити на задържани лица и иззети 
документи), продажната цена на едро на наркотици през 2021 г. е следната: 

 марихуана (българска) – около 5000 лева за 1 кг; 
 марихуана (тип „холандска“) – от 5 000 до 7 000 лева за 1 кг; 
 хероин – от 25 000 до 35 000 лева за 1 кг; 
 кокаин – от 65 000 до 80 000 лева за 1 кг; 
 амфетамин (субстанция) – от 3000 до 4500 лева за 1 кг; 
 каптагон (таблетки) – около 4000 лева за 1 кг; 
 метамфетамин (субстанция кристал) – около 20 000 лева за 1 кг; 
 екстази (таблетки) – от 1,50 до 2,00 лева за таблетка при договаряне количества 

на едро. 

В някои случаи при формиране цената на едро може да се договаря нейно 
намаляване. При количества до 1-2 кг е възможно цената да е по-висока, а при по-
големи количества да е по-ниска. 
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Цена на улично ниво58 
 
В периода 2015 – 2020 г. най-разпространената цена на дребно за грам канабис 

(трева) беше около 10 лева, през 2021 г. е 15 лева. Цената на вносния канабис 
(трева) е 15-20 лева, като максималната й стойност през 2021 г. доближава 45 лева. 
Една цигара канабис е около 5 лева, като максималната цена на вносна цигара достига 
до 35-40 лева. Най-разпространената цена за грам канабис смола (хашиш) се 
покачваше през последните години, но през 2021 г. бележи спад до 20 лева. 

През последните години цената на хероина се задържаше около 50-60 лева на 
грам, но през 2021 г. е 30 лева. Максималната цена на белия хероин през 2020 г. 
достигна до 300 лева на грам, през 2021 г. е 100 лева. 

Най-разпространена цена на грам амфетамин и таблетка екстази се задържа 
около 15-20 лева, докато тази на грам метамфетамин се увеличава и през 2021 г. е 60 
лева, като максималната цена на пазара на дребно достига 100-110 лева. Цената на 
кокаина остава непроменена през последните 10 години – около 120 лева за грам. 

През последните две години най-разпространена цена на дребно на доза LSD (30 
лева) е по-висока в сравнение с предишни години, докато максималната цена достига 
до 100-150 лева за доза. (виж Таблица 9-5) 

 
Таблица 9-5 

 

ЦЕНИ НА НЯКОИ НАРКОТИЦИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2021 Г. 

(в лева) 

 Канабис (трева)  
грам 

Канабис (трева) 

цигара 
Канабис (трева) (внос) 

грам 
Канабис (трева) (внос) 

цигара 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

МИН. 

ЦЕНА 5 5 5 3 2 3 5 5 5 5 3 3 

МАКС. 

ЦЕНА 30 30 25 15 30 30 50 35 45 20 40 35 

НАЙ-

РАЗПР. 

ЦЕНА 10 10 15 10 10 5 15 20 20 10 10 15 

 Канабис (смола)  
грам 

Хероин (неуточнен) 

грам 
Хероин (бял) 

грам 
LSD 

доза 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

МИН. 

ЦЕНА 8 10 7 20 12 12 25 30 12 15 10 6 

МАКС. 

ЦЕНА 70 120 100 150 125 120 150 300 100 150 100 100 

НАЙ-

РАЗПР. 

ЦЕНА 15 35 20 60 50 30 30 50 30 20 30 30 

 Амфетамин 

грам 
Метамфетамин 

грам 
Екстази 

таблетки 
Кокаин  

грам 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

МИН. 

ЦЕНА 5 10 10 15 10 10 7 8 5 30 60 80 

МАКС. 

ЦЕНА 70 70 100 100 110 100 40 50 40 200 180 180 

НАЙ-

РАЗПР. 

ЦЕНА 15 20 20 30 20 60 15 20 15 120 120 120 

Източник: МВР, ОСНВ, ПИЦ, НПО, НФЦ 

 

                                                           
58

 Източник: Проучване относно цени на наркотиците на улично ниво (данни от МВР, ОСНВ, ПИЦ и НПО), 

Национален фокусен център за наркотици и наркомании. 
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Чистота на наркотиците59 
 

През 2021 г. изследваните проби растителна маса в лабораторията на сектор 
„Наркотици и токсикохимия”, Национален институт по криминалистика на МВР, 
представляващи коноп, са общо 106, като най-многобройни са случаите (52), в които 
коноп се предлага на пазара на дребно. Процентното съдържание на 
активнодействащия компонент тетрахидроканабинол (ТНС) се запазва високо (виж 
Таблица 9-6). Регистрирани са случаи с максимално съдържание от 32,00 до 39,70%. 
На уличният пазар се срещат проби коноп в смес с тютюн.  

Случаите с хероин, изследвани в лабораторията през 2021 г. са 12, и са на ниво 
междинен пазар и трафик. Запазва се тенденцията за разпространение на пазар на 
едро, започнала през 2019 г. Чистота на хероина не е във високите проценти, както е 
регистрирано през предходната година (87,0%), като максималното съдържание на 
диацетилморфин е в рамките на 52,9 - 53,6%. Най-често срещаните примеси в пробите 
с хероина отново са парацетамол и кофеин.  

Броят на пробите, съдържащи кокаин, изследвани в лабораторията на сектор 
„Наркотици и токсикохимия” не е висок и е общо 26.  Регистрираните случаи са на 
пазар на дребно и междинен пазар. През 2021 г. се забелязва повишаване на средната 
чистота на кокаина на равнището на разпространението на дребно, което е около 57% 
за разлика от 2020 г., когато варира около 51,0%. Този процент е малко по-висок 
(59,7%) при средната чистота на равнището на междинен пазар. Най-често срещаните 
примеси в кокаина са: бензокаин, левамизол, пирацетам, и прокаин. 

 

Таблица 9-6 

СРЕДНО НИВО НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО  
В НЯКОИ ВИДОВЕ НАРКОТИЦИ НА УЛИЧНО НИВО  

(2016 – 2021 г.) 
(в %) 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Канабис (трева) 12,0 12,6 12,7 9,0 10,4 12,2 

Хероин 13,9 18,6 28,8 30,9 39,2 21,9 

Кокаин 47,5 53,7 51,4 57,0 50,7 56,9 

Амфетамин 14,5 16,0 15,8 15,1 15,4 12,8 

Метамфетамин 42,3 46,7 50,7 55,4 60,8 64,9 

Екстази 46,2 39,3 48,0 35,2 35,9 35,2 

Източник: Лаборатория на сектор „Наркотици и токсикохимия”, НИК-МВР 

 

Пробите на амфетамин през 2021 г. са общо 261, като най-много са тези на пазара 
на дребно (204). На това ниво средната претеглена стойност е 12,8 %, максималната –  
71,8%, а най-разпространената (модата) – 7,6 %. Основно амфетаминът се среща под 
формата на прах. За сравнение, на междинно ниво средната претеглената стойност 
остава почти същата (11,7%), максималният процент е 48,2%, а модата – 8,6%. 
Случаите на разпространение на амфетамин на пазара на едро, а именно в количества 
над 1 кг., са много по-малко (4) на фона на пазара на дребно (204) и междинен (53). 
Записите, в които амфетаминът е под формата на таблетки са незначителни (13 броя), 
а максималното процентно съдържание в таблетките е 7,6%. 

                                                           
59

 Източник: Национален институт по криминалистика, Министерство на вътрешните работи. 
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Основните примеси в пробите съдържащи амфетамин през 2021 г. са кофеин, 
парацетамол, бензокаин, фенацетин и лидокаин.  

Броят на пробите (186), съдържащи метамфетамин за 2021 г. са с повече от два 
пъти по-малко, от колкото тези регистрирани през 2020 г. (435). Най-многобройни са 
случаите на пазар на дребно (173). Най-често срещаната форма на разпространение е 
във вид на кристали. През 2021 г. не се срещат записи, в които метамфетамин е в 
таблетна форма. Чистотата, определена за метамфетамин остава близка до тази от 
предходната година и достига 80,4%. Продължава тенденцията за запазване на 
високата средна честота на метамфетамин, която на ниво уличен пазар е 64,9%, а на 
междинно ниво 61,6%. Веществото метилсулфонилметан (диметилсулфон, МSМ) 
продължава да е най-често срещаният примес в случаите с метамфетамин и през 2021 
г.  

През 2021 г., броят на пробите съдържащи 3,4-метилендиоксиметамфетамин 
(MDMA) е във вид на таблетки. Няма случаи във вид на прах (кристали). Най-високото 
процентно съдържание на МDMA в таблетки е 60,4%, а най-ниското процентно 
съдържание на МDMA в таблетки е 1,5%. Средно претеглената стойност е около 35%. 

152 са изследваните таблетки през 2021 г., като броят им е доста по-малък в 
сравнение с предишните три години (385 през 2020 г., 322  през 2019 г. и 237 през 2018 
г.). Най-голям дял имат таблетките, съдържащи MDMA, а именно 55,9% от всички 
изследвани таблетки, което е по-малко в сравнение с предходните две години (67,5 % 
през 2020 г. и 62,4% през 2019 г.). За разлика от тях дела на таблетките, съдържащи 
амфетамин продължава да е в близки граници – 8,6% през 2021 г., 7,01% през 2020 г. и 
9,94% през 2019 г. През 2021 г., както и през 2020 г., не са отчетени случаи на таблетки 
с основен компонент метамфетамин, за разлика от 2019 г, когато има регистрирани 
такива, но те са под 1,0%. Записите с таблетки от категория „смесени" е нараснал до 
32,2% през 2021 г. (22% през 2020 г., 18,4% през 2019 г.). В тази категория попадат 
таблетки, съдържащи теофилин, кофеин, хлоперидол, алпразолам, бромазепам, 
диазепам, золпидем, клоназепам, клозепин, лоразепам, нитразепам, мидазолам и 
други. 
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10. Места за лишаване от свобода 
 

 
 

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

 Организация на затворите и затворническата популация.  

 Употреба на наркотици сред лишените от свобода. 

 Търсене на лечение сред лишените от свобода във връзка с употреба на 
наркотици. 

 Отговори на здравните последици от употребата на наркотици в местата за 
лишаване от свобода. 

 Оценка на качеството на предоставяните отговори на здравните последици от 
употребата на наркотици. 

 Намаляване на предлагането на наркотици в затворите. 
 
При изготвяне на темата е използвана информация, предоставена от Главна 

дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието, както и 
данни от Националната информационна система за търсене на лечение във връзка с 
употреба на наркотици в България и проучвания на Национален фокусен център за 
наркотици и наркомании. 
 

 
Организация на затворите и затворническата популация 

 
Съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 Закон за изпълнение на наказанията и 

задържането под стража (ЗИНЗС) прякото ръководство и контрол върху дейността на 
местата за лишаване от свобода се осъществява от Главна дирекция „Изпълнение на 
наказанията“ (ГДИН). В Република България са изградени 12 затвора. Към тях са 
създадени 7 затворнически общежития от закрит и 19 от открит тип, както и един 
поправителен дом за момчета към затвора в гр. Враца и един за момичета към затвора 
в гр. Сливен. Наказанието лишаване от свобода се изпълнява чрез настаняване на 
осъдените в определени места за лишаване от свобода и подлагането им на 
поправително въздействие. Също така дейността на ГДИН е свързана и с 
изпълнението на мярката за неотклонение задържане под стража, взета по реда на 
Наказателно-процесуалния кодекс. В изпълнение на разпоредбите на чл. 260, ал. 1 от 
ЗИНЗС в затворите и поправителните домове се настаняват и задържаните лица по 
искане за предаване на чужда държава, както и български граждани, осъдени на 
лишаване от свобода от чуждестранен съд и предадени на Република България за 
изтърпяване на наложеното наказание. Лишените от свобода се разпределят 
съобразно възможностите да изтърпяват наказанието в най-близкия до постоянния им 
адрес затвор (чл. 58 ЗИНЗС).  

Към 01.01.2022 г. са настанени общо 5873 лица, от които 5328 са осъдени, 123 
обвиняеми и 422 подсъдими (виж  Таблица 10-1).  Лишените от свобода чуждестранни 
лица са 159, като от тях 4 са жени.  

Близо 1/5 от лишените от свобода са настанени в затвор София. С висока 
затворническа популация са още затворите в Бургас, Пловдив, Ловеч и Стара Загора. 

В сравнение с предишната година, през 2021 г. в затворите са настанени с 378 по-
малко лишени от свобода, което затвърждава тенденцията от последните години за 
намаляване на затворническата популация – с над 40% спрямо 2011 г. Следва да се 
отбележи, че преобладаващата част от тази популация продължава да бъде съставена 
от мъже (около 96,4%), като жени са настанени само в затвор Сливен. 



153 
 

Най-голяма част от затворническата популация е на възраст между 31 и 40 години 
(1883, или 32,1%), както и между 41 и 50 години (1498, или 25,5%). Лишените от 
свобода под 19 години са 15. 

 
                                                                                                             Таблица 10-1 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА  
В ЗАТВОРИТЕ И ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ДОМОВЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

КЪМ 01.01.2022 Г.  
                                                                                                                                            (брой) 

Затвор/ 
поправителен дом 

Осъдени Обвиняеми Подсъдими Общо 

Белене 350 3 24 377 

Бобов дол 340 4 29 373 

Бургас 662 39 20 721 

Варна 391 12 45 448 

Враца 381 4 19 404 

Ловеч 525 6 16 547 

Пазарджик 291 3 17 311 

Плевен 278 6 18 302 

Пловдив 473 12 62 547 

Сливен 186 5 19 210 

София 927 17 122 1066 

Стара Загора 515 9 29 553 

ПД Враца 9 3 2 14 

ОБЩО 5328 123 422 5873 

       Източник: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, МП 

 

Лишените от свобода през 2021 г. са осъдени за 5906 престъпления60, като 38,8% 
от тях са по Глава V. Престъпления против собствеността от Наказателния кодекс 
(кражба, грабеж, присвояване, измама, изнудване и други). 23,5% от престъпленията 
са по Глава II. Престъпления против личността (убийство, опит за убийство, нанасяне 
на телесна повреда, изнасилване, отвличане, склоняване към проституция и други), а 
27,0% – по Глава XI. Общоопасни престъпления от Наказателния кодекс. Сред 
общоопасните престъпления над 2/5 имат престъпленията, свързани с наркотици и 
техни аналози (683, 42,9% от общоопасните престъпления и 11,6% от всички 
престъпления). 

През последните години във връзка с намаляване на броя на лишените от свобода 
в затворите се наблюдава тенденция на намаляване на броя на извършените 
престъпления, заради които лицата са лишени от свобода. От друга страна нараства 
броя на извършените престъпления, свързани с наркотици и техни аналози. Това 
обяснява нарастването на дела на извършените престъпления, свързани с наркотици 
спрямо общия брой престъпления, извършени от лишените от свобода – за 
последните 7 години това увеличение е близо два пъти. (виж  Таблица 10-2) 

 

 

 

 

                                                           
60

 Броят на осъдените по видове престъпления не съответства на общия брой, тъй като има лица, които са 
осъдени по повече от един член от Наказателния кодекс. 
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                                                                                                               Таблица 10-2 
 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ,  
ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА В БЪЛГАРИЯ  

(2015 – 2021 г.) 
                                                                                                                                                  (брой) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Общ брой лишени от 
свобода 

7408 7345 6988 6551 6448 6251 5763 

Общ брой престъпления 8240 8319 8059 7678 7205 6713 5906 

от тях: престъпления, 
свързани с наркотици  

  485   550   612   620   666   620   683 

% към общия брой 
престъпления 

5,9 6,6 7,6 8,1 9,2 9,2 11,6 

        Източник: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ 

 

 

Употребата на наркотици сред лишените от свобода 

 

През 2018 г. Национален фокусен център за наркотици и наркомании разшири 
сътрудничеството си с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, подпомагайки я 
с осигуряване на комбинирани уринни тестове за установяване на нивото на употреба 
на наркотици и вида на използваните наркотични вещества сред лишените от свобода 
в затворите на Република България.  

                                                                                                                          Таблица 10-3 

УРИННО ТЕСТУВАНЕ ЗА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА  
В НЯКОИ ОТ ЗАТВОРИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

                                                                                                                                            (брой) 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Общ брой тестове 250 250 100 881 

Позитивни 39 22 14 205 

Негативни 211 228 86 676 

Разпределение по вещества     

Опиоиди (хероин, морфин) - 3 4 35 

Метадон - 2 1 8 

Кокаин - 1 1 2 

Амфетамини 14 6 - 48 

Метамфетамини 7 2 4 71 

Екстази 6 - - 2 

Барбитурати - - - 11 

Бензодиазепини 4 - - 37 

Канабис 21 11 3 72 

Антидепресанти 1 - 1 35 

       Източник: Национален фокусен център за наркотици и наркомании, НЦОЗА 
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В периода 2018 – 2020 г. информация за уринно тестуване за наркотични 
вещества беше получена от затворите в Стара Загора, Варна, Пловдив, Сливен, 
Белене и Враца. През 2021 г. всички 12 затвора предоставиха информация за 
извършеното от тях тестуване за наркотични вещества на лишените от свобода.  

През 2021 г. относителният дял на положителните тестове е 23,3% (14,0% през 
2020 г., 8,8% през 2019 г., 15,6% през 2018 г.). Най-често тестуването дава 
положителен резултат за употреба на канабис, амфетамини и метамфетамини. (виж  
Таблица 10-3) 

 

 

Търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици 
 
От 2011 г. Националната мониторингова информационна система за търсене на 

лечение във връзка с употреба на наркотици в България (МИС) събира информация в 
агрериран вид за потърсилите лечение в медицинските центрове към местата за 
лишаване от свобода.  

През 2021 г. в МИС беше получена информация от 11 затвора в страната за 503 
потърсили лечение във връзка с употреба на наркотици в медицинските центрове към 
местата за лишаване от свобода, което е най-големият брой случаи, откакто се 
събират данни по индикатора за търсене на лечение. Още 15 лишени от свобода (от 
затвор Враца) потърсили лечение бяха отчетени без за тях да бъде получена 
информация по отделните показатели. 

Таблица 10-4 

СТРУКТУРА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА, РЕГИСТРИРАНИ В МИС,  
ПОТЪРСИЛИ ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПРОБЛЕМИ С НАРКОТИЦИ  

В МЕДИЦИНСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ НА МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА 
(ПО ОСНОВНО ПРОБЛЕМНО ВЕЩЕСТВО)  

(2016 – 2021 г.) 
                                                                                                                                        (в %) 

Основно проблемно 
вещество 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Хероин 55,2 40,1 37,7 47,3 23,7 20,5 

Метадон (не за лечение) 8,5 8,3 13,3 6,5 9,1 10,5 

Кокаин (вкл. крек) 1,9 4,8 1,7 2,4 3,2 4,2 

Амфетамини 8,5 14,7 11,6 8,0 21,7 13,5 

Метамфетамини 2,4 4,8 9,6 5,6 17,8 22,1 

Екстази 3,1 4,5 5,2 4,3 14,2 4,8 

Барбитурати 2,8 0,5 2,9 2,0 - - 

Бензодиазепини 3,3 0,7 4,3 0,7 - 10,5 

Канабис 5,7 21,4 12,5 21,9 9,5 13,9 

LSD 2,8 - 0,3 - - - 

Инхаланти 1,4 - - - - - 

Общ брой потърсили 
лечение 

422 421 345 461 253 503 

        Източник: Проучване на търсенето на лечение във връзка с употреба на наркотици,     
                           Национален фокусен център за наркотици и наркомании, НЦОЗА 
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През 2021 г. веществото, заради което се търси най-често лечение е 
метамфетамин, като делът му спрямо 2016 г. е нараснал близо 10 пъти. В предишни 
години винаги веществото, заради което лишените от свобода най-вече са търсели 
лечение е било хероин, но делът му през последните 6 години спадна близо 3 пъти. В 
същото време делът на потърсилите лечение в медицинските центрове за проблеми с 
употреба на амфетаминов тип стимуланти се увеличава. (виж Таблица 10-4) 

Все по-често се търси лечение и във връзка с употреба на канабис и 
бензодиазепини. Освен за проблеми, свързани с употреба на хероин, от опиоидите 
лишените от свобода най-много търсят лечение във връзка с употреба на метадон. 

Изменението в търсенето на лечение на лишените от свобода по видове 
наркотични вещества съвпада с промените на епидемиологичната ситуация в страната 
по отношение на употребата на наркотици – намаление в употребата опиоиди (най-
вече хероин) и увеличение на употребата на стимуланти (амфетамини и 
метамфетамини). 

 

 

Отговори на здравните последици от употребата на наркотици в местата 
за лишаване от свобода 
 

Всеки лишен от свобода след постъпването му в затвора се подлага на първичен 
медицински преглед за оценка на общото му здравословно състояние и санитарна 
обработка, като се отчита и наличието на симптоми на наркотична и/или алкохолна 
зависимост и се набелязват мерките, които трябва да се предприемат по време на 
изтърпяване на наказанието. През този период някои от постъпващите лишени от 
свобода са с абстинентни прояви. Налице е и правната възможност, съгласно чл. 92, 
ал. 1 от Наказателния кодекс, когато престъплението е извършено от лице, което 
страда от алкохолизъм или от друга наркомания, съдът наред с наказанието да 
постанови и принудително лекуване. В тази връзка осъдените на лишаване от свобода, 
за които е постановено принудително лечение, се превеждат в затвора в гр. Ловеч и се 
настаняват за лечение в Специализираната болница за активно лечение на лишени от 
свобода (СБАЛЛС). През 2021 г. осъдените лица с принудително лечение поради 
наркотична зависимост са 22, а с алкохолна зависимост 11. Осъдените с алкохолна 
и/или наркотична зависимост, за които не е постановено принудително лечение, могат 
да бъдат преведени за лечение в СБАЛЛС към затвора в гр. Ловеч при изявено от 
тяхна страна желание.  

По отношение употребата на психоактивни медикаменти от лишените от свобода 
се предприемат следните мерки: 

 назначаването на терапия след проведен преглед от психиатър или лечение в 
психиатричното отделение към СБАЛЛС към затвора гр. Ловеч; 

 в случаи на съмнение за употреба на психоактивни вещества от даден лишен от 
свобода, той бива подлаган на тестова проверка, която се извършва отново 
само от медицинско лице.  

Спрямо осъдените с наркотична зависимост първоначално се извършва 
детоксификация. Поради комбинацията с други препарати, през последните години се 
наблюдава удължен абстинентен синдром. На следващия етап, с наркозависимите 
лица се провежда когнитивно-поведенческа терапия съвместно с инспектор от сектор 
„Социална дейност и възпитателна работа“ и психиатър.  

През 2021 г. през опиоидно субституиращо лечение в затворите в градовете 
Стара Загора и София са преминали 13 лица от 2 програми за лечение с опиеви 
агонисти и агонисти-антагонисти (1 лице в Стара Загора и 12 в София). 
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През същата година в местата за лишаване от свобода са извършени 365 
серологични изследвания за ХИВ, новорегистрирани са 3 серопозитивни. (виж  
Таблица 10-5) Съгласно чл. 34, ал. 2 и ал. 3, т. 4 от  Наредба №2 от 22 март 2010 г. за 
условията и реда за медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода при 
постъпването в затвора и по време на изтърпяване на наказанието, на всеки лишен от 
свобода се предлага изследване за ХИВ. Изследванията се провеждат при спазване на 
принципите за доброволност, анонимност, конфиденциалност и информирано 
съгласие. При съобщаване на положителен резултат за ХИВ се провежда следтестово 
консултиране. За ХИВ позитивните се осигурява текущо медицинско наблюдение, 
специализирани лабораторни изследвания и антиретровирусно лечение съвместно със 
специализираните лечебни заведения за лечение на ХИВ инфекции в градовете 
София, Стара Загора, Пловдив, Варна и Плевен. Услугата се предоставя на място в 
затворите от РЗИ за областта. 

През 2021 г. в затворите са осъществени и 540 изследвания за сифилис, като 
положителните резултати са 17. 

                                                                                                                          Таблица 10-5 
 

ИЗВЪРШЕНИ СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ХИВ  
 В ЗАТВОРИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

(2015 – 2021 г.) 
 

                                                                                                                                         (брой) 

Серологични  
изследвания за: 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ХИВ 4406 1751  781 875 731 261 365 

Позитивни 5 2 3 3 3 0 3 

Брой лишени от 
свобода 

7408 7345 6988 6651 6448 6251 5873 

% тестувани 59,5 23,8 11,2 13,2 11,3 4,2 6,2 

        Източник: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ 

 

По отношение на предоставянето на медицински игли и спринцовки, съгласно 
утвърдения със заповед на министъра на правосъдието „Списък на разрешените лични 
вещи, предмети и хранителни продукти, които лишените от свобода могат да 
получават, ползват и държат при себе си или на определени за целта места“, те не са 
сред разрешените. 

Индивидуалната работа в местата за лишаване от свобода е методът, чрез който 
се спомага за целенасочено, просоциално формиране на личността. Тя започва от 
постъпването на лишения от свобода и завършва с неговото освобождаване, и е от 
съществено значение за преодоляване на зависимостта от психоактивни вещества. 
Индивидуалната работа започва с проучване на личността чрез Специализираната 
методика за оценка на риска от рецидив и вреди. Определените чрез нея ресурси за 
конкретния лишен от свобода способстват да се работи по преодоляване на 
зависимост, повишаване на вътрешната мотивираност на осъдения и планиране на 
участието му в терапевтичния и подпомагащ процес. В тази връзка инспекторът от 
сектор „Социална дейност и възпитателна работа“, съвместно с осъденото лице 
договаря план, относно предстоящите дейности за постигане на просоциални промени 
и за определяне на средствата, които ще се използват в съвместната работа. Тук се 
включват и всички дейности по преодоляването на зависимостта от наркотични 
вещества. 
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В процеса на поправяне и превъзпитание в пенитенциарната система се реализира 
и групова работа. Прилагат се две програми за работа с наркозависими лишени от 
свобода, които са разработени на основата на когнитивно-поведенческия подход. 
Специфичното е, че едната от тях може да бъде прилагана и при алкохолно зависими 
осъдени. Предвид тяхната продължителност програмите биват „Краткосрочна 
програма за минимизиране на вредите от употребата на наркотични вещества” и 
„Средносрочна програма за третиране на зависимости в системата на българските 
затвори”. 

Краткосрочната програма е интензивна и съдържа 20 сесии, които се реализират 
всеки ден. Продължителността на всяка сесия е три часа. През 2021 г. този тип 
програма е реализирана затворите в градовете Белене, Бургас, Ловеч и Сливен, като в 
6 групи са включени 40 лишени от свобода. (виж  Таблица 10-6) 

                                                                                                                       Таблица 10-6 
 

РЕАЛИЗИРАНИ КРАТКОСРОЧНИ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА С НАРКОЗАВИСИМИ  
ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА В ЗАТВОРИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

(2015 – 2021 г.) 
 

                                                                                                                                                   (брой) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Програми (групи) 9 5 14 12 6 1 6 

Лишени от свобода 99 54 146 87 38 12 40 

       Източник: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ 

 

През 2021 г. средносрочната програма за работа с наркозависими лишени от 
свобода не е провеждана. Съобразно времевата продължителност на програмите за 
наркотично зависими лица, се реализират такива с по-кратковременен характер. Това 
е обяснимо от гледна точка на ежедневната натовареност на социалните работници и 
психолозите, както и краткосрочните присъди, което създава затруднения за 
включване на лицата в по-дългосрочни програми. 

Включването на осъдените в програми за преодоляване на зависимост има за цел 
те да повишат мотивацията си за промяна, да могат да определят проблемите 
свързани наркотиците и/или алкохола и да разбират последствията от тях, да могат да 
поддържат постигнатата степен на промяна и не на последно място да се намали 
вероятността за употреба на наркотици и извършване на нови престъпления. За 
лишените от свобода, които са преминали през съответните програми, интерес 
представляват ролевите игри, мисловните задачи, предоставената информация и 
възникващите взаимоотношения в групата. При организирането и прилагането на 
програмите обаче не рядко се случва осъдените лица да отказват участие или да го 
прекратят на по-късен етап. Това се дължи на факта, че групата е изкуствено 
сформирана, участниците в нея се познават в по-голяма или в по-малка степен и не на 
последно място, че те се намират в затворена среда. Това от своя страна затруднява 
поддържането на вътрешната мотивация за промяна у конкретната личност, 
изграждането на доверителна среда, ефективното участие в груповата работа, както и 
реализирането на вече усвоеното. В тази връзка затворната администрация, в 
съответствие с нормативно дадените й възможности, се стреми реализирайки 
програмите да направи групата привлекателна за нейните членове, за да може да 
окаже по-силно просоциално влияние върху тях. За това способстват издаването на 
сертификати на успешно завършилите програмата лишени от свобода, както и 
зачитането на периода  на провеждането й за работни дни по реда на чл. 178, ал. 4 
ЗИНЗС. Завършването на програмата е от съществено значение за всеки лишен от 
свобода с наркотична зависимост, тъй като то представлява не само част от неговото 
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поправяне и превъзпитание, но е и предпоставка за промяна на правния му статус. От 
друга страна обаче тези обстоятелства въздействат корекционно и превъзпитанието 
не само на конкретния лишен от свобода, но и на останалите осъдени, като се 
повишава и здравната им култура. 

Предвид ранно проявяващите се хронични заболявания, липсата на хигиенни 
навици и употребата на наркотици от лишените от свобода, в местата за лишаване от 
свобода се реализират здравно-образователни дейности. Лишените от свобода 
проявяват особен интерес към темите свързани с превенцията на ХИВ/СПИН и най-
вече наркозависимите, които са рискова група. За повишаване на здравната култура на 
осъдените, на базата на партньорски взаимоотношения, в местата за лишаване от 
свобода се провеждат здравно-образователни програми с профилактична насоченост. 
С оглед на възникналата извънредна епидемиологична обстановка през 2021 г. такъв 
тип дейности не са провеждани.  

Употребата на психоактивни вещества и нерегламентирани медикаменти, както и 
алкохол привежда лишените от свобода в състояние, което не съответства на 
изискванията, реда и регламента в затворите и една част от които не могат да бъдат 
регистрирани с тестове. В тези случаи въпреки видимо неадекватното им състояние не 
се отчита употреба на забранени вещества, а поведението им е високорисково спрямо 
останалите лишени от свобода и служителите. Невъзможността за регистриране на 
употреба на психоактивни вещества създава у употребяващите лишени от свобода 
още по-голямо усещане за „свобода“ и че са над правилата и закона. Това им 
позволява да намират съмишленици и нови потребители на веществата сред 
останалите лишени от свобода. Тази категория лица ангажира вниманието и ресурса 
почти ежедневно на значителна част от персонала и създават сериозни трудности по 
третирането им и включването им в организираните мероприятия. Често поведението 
им е демонстративно, включващо протести, вербална и физическа агресия към 
осъдени лица и/или служители. Автодеструктивните им действия, демонстративните 
самонаранявания, както и отказа след това да им бъде оказана медицинска помощ, 
представляват сериозен проблем за адекватното им обезпечаване.61 

 

Оценка на качеството на предоставяните отговори на здравните 
последици от употребата на наркотици 
 

Конкретни стандарти и насоки за оценка на качеството на предоставяните отговори 
на здравните последици не са създадени, тъй като работата и постигнатите резултати 
с всяко лице е индивидуална и зависи от неговите личностни ресурси и дефицити. 
Предвид това предприеманите дейности за превенция и поддържане на постигнатото 
са през целия етап на изтърпяване на наказанието. Съгласно разпоредбите на чл. 
157а ЗИНЗС, преди освобождаване на лишените от свобода поради изтърпяване на 
наказанието, те се включват в специализирана програма за подготовка за живот на 
свобода, която е с продължителност от един до три месеца. В този случай с всеки 
осъден се изработва план за действие, включващ реалистични и практически стъпки за 
справяне в условията на свобода. 

С оглед осигуряването на социално включване на освободеното лице е и 
уведомяването на регионалното поделение на Министерство на вътрешните работи, 
общинския съвет, съответното кметството по постоянния адрес на лицето и 
съответната наблюдателна комисия един месец преди освобождаването на лишения 
от свобода. В уведомлението се посочват специалността и квалификацията на 
подлежащия на освобождаване и необходимата помощ за трудовото и битовото му 
устройване. Ако лишеният от свобода, на когото предстои освобождаване, страда от 
алкохолизъм или наркомания, от психическо или хронично заболяване, в 
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уведомителното писмо се отбелязват постигнатите резултати по време на 
изтърпяването на наказанието и препоръките за тяхното запазване в периода след 
освобождаването. 

От друга страна условното предсрочно освобождаване с пробационен надзор, 
което се изпълнява от Областните служби „Изпълнение на наказанията“, дава 
възможност за преодоляване на зависимостта и/или за поддържане на постигнатото, 
като се работи както индивидуално, така и групово. През 2021 г. условно-предсрочно с 
наложен пробационен надзор са освободени 345 лица (296 лица през 2020 г., 320 през 
2019 г., 349 през 2018 г.).62 

 

Намаляване на предлагането на наркотици в затворите 

 
Предвид специфичните личностови особености на зависимите лица, те оказват 

силно влияние върху психоклимата в затворническите общности. Характерната при тях 
манипулативност, емоционална нестабилност и нисък самоконтрол, са причина за 
провокирането на конфликтни ситуации, прояви на вербална и невербална агресия и 
делинквентно поведение. Задоволяването на потребността от наркотични вещества 
или техни аналози е причина за изграждането на канали за внасянето им в 
пенитенциарните заведения и създаването на мрежи за разпространение. Не са редки 
случаите на опити за внасяне на наркотици от семействата и близките на настанените 
в местата за лишаване от свобода. Липсата на подкрепа от тяхна страна за справяне 
със зависимостта, сериозно възпрепятства прилаганите индивидуални и групови 
интервенции. 

Периодично при проверка на хранителни продукти донесени на свиждане за 
лишени от свобода се залавят добре опаковани прахообразни вещества, които в 
последствие при направен лабораторен анализ се установява, че са психоактивни 
вещества. Правят се и опити да се инжектират плодове и зеленчуци с метадон. В тази 
връзка е налице взаимодействие на затворническата администрация със служител на 
МВР, обслужващ затвора. Преобладаващи са и опитите за укриване на наркотичното 
вещество във вещ, която лишените от свобода имат право да ползват и държат при 
себе си и същата е предадена при свиждане. Такива са различните хранителни 
продукти като хляб, месни продукти, зеленчуци, кафе, бисквити и др., както и укриване 
на наркотичните вещества в телевизионни приемници и друга техника, дрехи, обувки, 
дезодоранти, кутии от цигари и много други. Не са рядкост случаите, при които 
неизвестни лица прехвърлят през загражденията на затвора наркотични вещества, 
укрити в хранителни продукти – портокали, мандарини, картофи и други, както и 
посредством дронове. Голяма част от внесените наркотици са открити при 
претърсване на спалните помещения и при извършване на личен обиск на лишените 
от свобода. За всеки установен случай на нарушение се уведомяват органите на МВР, 
като откритите вещества се предават за анализ и се уведомява наблюдаващия 
прокурор. Наблюдава се и употреба на т.нар. дизайнерска дрога, чиято употреба не 
може да бъде установена с наличните тестове. 

За предотвратяване на престъпления и нарушения в местата за лишаване от 
свобода, включително и такива свързани с наркотици, съгласно разпоредбите на чл. 
85, ал. от Правилника за прилагане на закона за изпълнение на наказанията и 
задържането под стража (ППЗИНЗС), се извършва обиск на затворниците и 
претърсване на жилищните, производствените и сервизните помещения. Това се 
осъществява от надзорно-охранителния състав, а при необходимост се привличат и 
други служители. Също така се обхващат и служители на ГДИН и териториалните й 
служби и граждани, които влизат в местата за лишаване от свобода, по отношение на 
които се използват технически средства за контрол, включително аудио-визуални 
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системи. Ако установените при обиска предмети не са разрешени за държане или 
опитът за внасянето им представлява престъпление, като внасянето на наркотични 
вещества, администрацията уведомява компетентните за това органи. 

С оглед повишаване степента на ефективност при предотвратяване внасянето и 
разпространението на наркотични вещества, в учебните програми за първоначална 
подготовка на служителите са включени лекции на медицинска тематика, като 
запознаване с признаците на абстинентни състояния при алкохолна и/или наркотична 
зависимост и първоначалните действия за тяхното овладяване. 

За предотвратяване внасянето и разпространението на наркотични вещества в 
местата за лишаване от свобода, първоначално в затворите в градовете София и 
Ловеч са монтирани скенери. През 2016 г. са закупени и монтирани в затворите в 
градовете Пловдив и Бургас, а през 2017 г. са закупени още два броя скенери за 
затворите в градовете Враца и Плевен, които са монтирани през месец март 2018 г. 
След 2019 г. не са закупувани скенери. С оглед финансовите средства предстои 
поетапното оборудване и на останалите затвори, включително с мрежи за 
предотвратяване прехвърлянето на забранени вещи, включително наркотични 
вещества, през загражденията на затворите. През 2019 г. са закупени анализатор 
дрогер, в комплект с мобилен принтер и 100 броя тестове за установяване на 
употребата на наркотични вещества при извършването на извънредни и други 
проверки, като впоследствие са закупени допълнително тестове. 

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.63 
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11. Шофиране и наркотици 
 

 

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

 Нормативна уредба. 

 Пътнотранспортни произшествия и наркотици. 

 Изследване на биологични проби на водачи на МПС с данни за положителен 
резултат на пътя за употреба на алкохол. 

 Изследване на биологични проби на водачи на МПС с данни за положителен 
тест на пътя за употреба на наркотици. 

 

При разглеждането на темите е използвана информация от Главна дирекция 
„Национална полиция“, Министерство на вътрешните работи и Химико-токсикологична 
лаборатория към Клиника по спешна токсикология, Военномедицинска академия, 
МБАЛ София. 

 

 

Нормативна уредба 

 

Установяване на алкохол и наркотици на пътя 

 

Редът, по който се установява концентрацията на алкохол в кръвта на водачите на 
моторни превозни средства (МПС), трамваи или самоходни машини и/или употребата 
от тези водачи на наркотични вещества или техни аналози се урежда от Наредба № 1 
от 19 юли 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта 
и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, издадена от 
министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на 
правосъдието. 

По реда на тази наредба се установява и концентрацията на алкохол в кръвта на 
участници в пътнотранспортни произшествия и/или употребата от тях на наркотични 
вещества или техни аналози. 

При извършване на проверка на място от контролните органи (служители на 
Министерство на вътрешните работи, преминали специализирано обучение) 
концентрацията на алкохол в кръвта се установява с техническо средство, а 
употребата на наркотични вещества или техни аналози – с тест. 

При съставянето на акт за установяване на административно нарушение за 
установена с техническо средство концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда 
и при попълване на протокол за установяване употребата на наркотични вещества или 
техни аналози контролният орган попълва и талон за изследване по образец. Талонът 
се придружава от осем стикера с номера, съответстващи на номера на талона за 
изследване и добавена в края цифра от 1 до 8. 

Талонът се попълва в три екземпляра, като първият се предоставя на водача или 
се изпраща до лечебното заведение, в което е настанен, вторият се прилага към акта, 
съответно протокола, а третият остава за отчет. Единият от стикерите се залепва на 
екземпляра от талона за изследване, предназначен за акта, а останалите се прилагат 
към екземпляра от талона за изследване, който се предоставя на водача. 
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В талона се отразява изборът на лицето дали установяването на концентрацията 
на алкохол в кръвта да се извърши с доказателствен анализатор, или с медицинско и 
химическо лабораторно изследване. При отказ на лицето да избере един от двата 
начина на установяване се приемат отчетените показания от техническото средство. 

Контролният орган връчва на лицето срещу подпис талона за изследване, като 
вписва: мястото, където да се извърши установяването; срока на явяването – до 45 
минути, когато нарушението е извършено на територията на населеното място, в което 
се намира мястото за установяване с доказателствен анализатор или за извършване 
на медицинско изследване и за вземането на кръв и урина за химическо или химико-
токсикологично лабораторно изследване, и до 120 минути – в останалите случаи. 

Крайният срок за явяване на лицето се определя от контролния орган в 
зависимост от отдалечеността на мястото за извършване на установяване с 
доказателствен анализатор или на медицинско изследване и вземане на биологични 
проби за химическо или химико-токсикологично лабораторно изследване и 
възможността за ползване на обществен или друг превоз за отиване до него. 

Отказът на лицето да попълни, подпише или да получи талона за изследване се 
установява с подписа на един свидетел. 

В структурите на МВР, в които се извършва установяване на концентрацията на 
алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух с доказателствен 
анализатор, се води регистър, в който при явяване на лицето се вписват датата и 
часът на явяване, номерът и датата на издаване на талона за изследване и часът на 
извършване на установяването с доказателствен анализатор. Установяването се 
извършва в срока за явяване, определен в талона за изследване. 

За установяването с доказателствен анализатор служителите на МВР съставят 
протокол по образец. Протоколът се издава в два екземпляра, като първият се 
предоставя на контролния орган, назначил установяването, а вторият остава за 
съхранение при извършилия установяването. 

При обективна невъзможност служителят да извърши установяването с 
доказателствен анализатор в посочения срок той отразява причините за забавянето и 
часа на извършването в протокола.  

Установяването се извършва с две поредни измервания от доказателствения 
анализатор и като краен резултат в протокола се вписва средноаритметичната им 
стойност, дадена от доказателствения анализатор. Към първия екземпляр от 
протокола се прилага разпечатката с резултата от измерването. 

Протоколът за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта чрез 
измерването му в издишания въздух с доказателствен анализатор се съставя 
незабавно след извършване на измерването в присъствието на лицето, по отношение 
на което се извършва установяването. Лицето подписва протокола. 

Служителят, извършил измерването, вписва резултата от него в протокола с 
точност до втория знак след десетичната запетая включително. 

Установяването на концентрацията на алкохол в кръвта се извършва с 
доказателствен анализатор, показващ концентрацията на алкохол в кръвта чрез 
измерването му в издишания въздух и отчитащ съдържанието на алкохол в горните 
дихателни пътища или с медицинско и химическо лабораторно изследване, а на 
употребата на наркотични вещества или техни аналози – с медицинско и химико-
токсикологично лабораторно изследване, когато: 

1. лицето откаже извършване на проверка с техническо средство или тест; 
2. лицето не приема показанията на техническото средство или теста; 
3. физическото състояние на лицето не позволява извършване на проверка с 

техническо средство или тест. 

В случаите, когато контролните органи задължително посещават на място 
пътнотранспортно произшествие, се извършва проверка с техническо средство за 
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установяване на концентрацията на алкохол в кръвта на водачите на МПС, а при 
необходимост – и на останалите участници в произшествието. При необходимост на 
водачите на МПС се извършва проверка с тест или те се изпращат за медицинско 
изследване за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози. 

При невъзможност да се извърши проверка с техническо средство или тест на 
място, от лицата се вземат проби от медицински специалист в лечебното заведение, в 
което са транспортирани за оказване на медицинска помощ или са настанени за 
лечение. 

При наличие на външни признаци, поведение или реакции на водачите на МПС за 
употребата на наркотични вещества или техни аналози се извършва проверка с тест 
или лицата се изпращат за медицинско изследване. 

 

Установяване на алкохол и наркотици чрез биологични проби 

 

Когато с техническо средство е установена концентрация на алкохол над 1,2 на 
хиляда или с тест е установено наличие на наркотични вещества или техни аналози, 
полицейски орган съпровожда лицето до мястото за извършване на установяване с 
доказателствен анализатор или на медицинско изследване и вземане на биологични 
проби за химическо лабораторно изследване. 

В случаите, когато лицето не се придружава от служители на МВР и липсва 
документ за самоличност, медицинско изследване не се извършва и не се вземат 
проби за химическо или химико-токсикологично лабораторно изследване. 

Медицинското изследване и вземането на проби за химическо и химико-
токсикологично лабораторно изследване се извършва в спешните отделения на 
многопрофилните лечебни заведения за болнична помощ и във филиалите на 
центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП), които се намират извън областните 
градове, както и в лечебните заведения, в които лицата са транспортирани за оказване 
на медицинска помощ или са настанени за лечение. Медицинското изследване се 
извършва от лекар, медицинска сестра, акушерка или фелдшер, съответно лекарски 
асистент. 

При явяването на лицето за медицинско изследване в амбулаторния журнал на 
лечебното заведение се вписват датата и часът на явяване, номерът и датата на 
издаване на талона за изследване и контролният орган, който го е издал, часът на 
вземане на пробите за химическо или химико-токсикологично лабораторно изследване, 
а след изпращането им в изследващата лаборатория – и датата на изпращането. 

При изследване за концентрация на алкохол в кръвта се вземат две проби кръв в 
предназначени за целта вакуумни епруветки, всяка от които с обем не по-малък от 4 
мл. 

За изследване за употреба на наркотични вещества или техни аналози се вземат 
две проби кръв, всяка от които с обем не по-малък от 7 мл, и една проба урина с 
препоръчителен обем не по-малък от 20 мл. За осигуряване на необходимото 
количество кръв се допуска използване на няколко вакуумни епруветки от същия тип 
по отношение на обем, антикоагулант и производител. 

Едната от кръвните проби се съхранява като контролна, а другите проби се 
използват за химическо и химико-токсикологично лабораторно изследване. 

Вземането на кръв и урина за изследване за концентрация на алкохол и/или 
употребата на наркотични вещества или техни аналози се извършва в срока за 
явяване, определен в талона за изследване. При невъзможност на лицето да 
предостави проба урина и/или при обективна невъзможност за вземане на кръв за 
изследване в посочения срок медицинският специалист отразява причините за 
забавянето и часа на вземането. 
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При неявяване на лицето за изследване в указания в талона за изследване срок се 
приемат показанията на техническото средство или теста, с което е установена 
концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или 
техни аналози. 

Отказът на лицето да бъде изследвано се отразява от медицинския специалист в 
амбулаторния журнал на лечебното заведение и в протокола като се удостоверява с 
подписа на изследваното лице. Отказът на изследваното лице да подпише изготвения 
протокол за медицинско изследване се удостоверява с подписа на един свидетел. 

Пробите кръв и урина се съхраняват от момента на вземането до изпращането им 
в лабораторията при температура от +4°С до +8°С. Заедно с талона за изследване и 
протокола те се изпращат за изследване в специализираната химико-токсикологична 
лаборатория на МБАЛ - София, при ВМА, в специализираната химико-токсикологична 
лаборатория на МБАЛ - Варна, при ВМА, в специализираната химико-токсикологична 
лаборатория към Медицинския институт на МВР, в научно-техническите лаборатории 
към ОДМВР или в Националния институт по криминалистика при МВР, до 5 дни след 
вземането им в хладилни чанти с транспорт, осигурен от структурата, в която работи 
контролният орган, назначил изследването. 

Изследването на пробите от кръв за установяване на концентрация на алкохол се 
извършва двукратно по газхроматографски метод, като резултатите в отчетената 
крайна концентрация (отчетена до втория знак след десетичната запетая включително) 
не трябва да се различават с повече от 0,10 на хиляда при резултати до 1 на хиляда, а 
при резултати над 1 на хиляда – с до 10% от стойността. При по-голяма разлика 
изследването се повтаря. 

При химико-токсикологичното лабораторно изследване за установяване 
употребата на наркотични вещества или техни аналози се анализират предоставените 
проби урина и кръв. Употребата се доказва чрез резултата от изследването на 
кръвната проба. При липса на проба урина изследването се извършва само с пробата 
кръв. 

Изследването на пробите за наличие на наркотични вещества или техни аналози в 
кръвна проба, включително за техни метаболити, доказващи употребата им, се 
извършва чрез газова хроматография с масспектрална детекция (GC-MS) и/или 
високоефективна течна хроматография-масспектрометрия (LC-MS) от лице с висше 
образование и професионална квалификация „химик". 

Резултатите от химическото или химико-токсикологичното лабораторно 
изследване се отразяват в протокол за химическо или химико-токсикологично 
изследване за определяне концентрацията на алкохол и/или употреба на наркотични 
вещества или техни аналози. 

След изследване на пробите кръв за установяване на концентрацията на алкохол 
същите се съхраняват не по-малко от 3 месеца в химическите лаборатории при 
температура от +4°С до +8°С. След изследване на пробите за установяване 
употребата на наркотични вещества или техни аналози те се съхраняват не по-малко 
от 12 месеца в специализираните лаборатории при температура не по-висока от минус 
15°С. По същия начин се съхраняват и контролните проби. При възлагане на повторен 
анализ се изследват контролните проби. 

Лабораторията, извършила изследването, изпраща протокола на структурата, 
посочена в талона за изследване. В тридневен срок от получаването на резултата от 
изследването административно наказващият орган може да поиска повторно 
извършване на изследването. В седемдневен срок от връчване на наказателното 
постановление или от предявяване на обвинението за престъпление по чл. 343б от 
Наказателния кодекс изследваното лице може да поиска за своя сметка повторно 
извършване на химически анализ чрез органа по производството, ако не е изтекъл 
срокът за съхранение на пробите. 
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Санкции и наказания, предвидени от закона, при установяване на употреба на 
алкохол и наркотици от водачи на пътнотранспортни средства 

 

Санкциите и наказанията при установяване на употреба на алкохол и наркотици от 
шофьори се уреждат в Закон за движение по пътищата (при административно 
нарушение) и Наказателния кодекс (при престъпление). 

 

При административно нарушение: 

1. Управление на моторно превозно средство (МПС), трамвай или самоходна 
машина с концентрация на алкохол в кръвта: 

 над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително – лишаване от 
правоуправление за срок от 6 месеца и глоба 500 лева, отнемане на 10 
контролни точки от водача; 

 над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително – лишаване от 
правоуправление за срок от 12 месеца и глоба 1000 лева, отнемане на 10 
контролни точки от водача. 

2. Нарушението по т.1 е извършено повторно – лишаване от правоуправление за 
срок от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 2000 лева, отнемане на 15 контролни точки от 
водача. 

3. Отказ на водача да му бъде извършена проверка с техническо средство  за 
установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата 
на наркотични вещества или техни аналози или неизпълнение на предписанието за 
изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на 
биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на 
концентрацията на алкохол в кръвта му, и/или химико-токсикологично лабораторно 
изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози 
– лишаване от правоуправление за срок от 2 години и глоба 2000 лева, отнемане на 12 
контролни точки от водача. 

4. Допускане или предоставяне на управлението на моторно превозно средство на 
лице, което е с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е 
употребило наркотични вещества или техни аналози – глоба от 100 до 300 лева. 

5. Управление на МПС от водач, когато е и негов собственик, с концентрация на 
алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества или техни 
аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство 
и/или с тест за установяване концентрацията на алкохол и/или употребата на 
наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за изследване 
с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични 
проби за извършване на химическо и/или химико-токсикологично лабораторно 
изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за 
употреба на наркотични вещества или техни аналози – прекратяване на регистрацията 
на пътно превозно средство (ППС) от 6 месеца до 1 година; отнемане на табелите с 
регистрационен номер и част 2 на свидетелството за регистрация на ППС. 

 

При престъпление: 

1. Управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, 
установено по надлежния ред – лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 200 
до 1000 лева. 

2. Управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, 
установено по надлежния ред, след осъждане с влязла в сила присъда по т.1 – 
лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба от 500 до 1500 лева. 

3. Управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техни аналози 
– лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 500 до 1500 лева. 
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4. Деянието по т.3 е извършено повторно – лишаване от свобода от 1 до 5 години 
и глоба от 500 до 1500 лева. 

 

Пътнотранспортни нарушения и наркотици 

 

По данни на отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ 
през 2021 г. при рутинни полицейски проверки на пътя са установени 3 127 водачи на 
моторни превозни средства с положителна проба за наркотични вещества или 
техни аналози. При 162 пътнотранспортни произшествия е установена употреба на 
наркотици или техни аналози (общият им брой през годината е 31 174). 

 

                                                                                                                        Таблица 11-1 

УСТАНОВЯВАНЕ НА УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ ОТ ВОДАЧИ НА МПС  
(2018 – 2021 г.) 

 (брой) 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Водачи на МПС с положителна 
проба за наркотични вещества или 
техни аналози 

  2 717    2 310   2 158   3 127 

Пътнотранспортни произшествия с 
установена употреба на наркотици 
или техни аналози 

      65       49      127     162 

Общ брой пътнотранспортни 
произшествия 

38 123 35 131 28 103 31 174 

     Източник: Главна дирекция „Национална полиция“, МВР 

 

През последните две години се наблюдава значимо увеличение (повече от три 
пъти) на пътнотранспортните произшествия, при които е установена употребата на 
наркотици или техни аналози. Но трябва да се има предвид, че като дял (около 
половин процент) към общия брой пътнотранспортни произшествия случаите не са 
значително. 

Липсва информация какъв е броят на направените проверки на пътя за употреба 
на наркотични вещества, но се предполага, че през 2021 г. те са доста повече от тези 
през 2020 г. Съответно и броят на установените водачи на МПС с положителна проба 
за наркотични вещества през 2021 г. е с около 50% по-голям от този през предишната 
година. 

С оглед на зачестилите кампании за проверки на пътя през 2022 г., се очаква през 
тази година да бъдат регистрирани още повече водачи на МПС с положителна проба 
за наркотични вещества. 

Според полицейската статистика през последните 7 години убийствата по 
непредпазливост на пътя (по чл.343, ал.1, б. „в“, ал.3, б. „б“), причинени от лица в 
нетрезво състояние са между 11 и 34, като най-много са през 2016 г., а най-малко –  
през 2021 г. Убийствата по непредпазливост на пътя, причинени в наркотична възбуда 
са между 1 и 8, като най-много са през 2020 г., а най-малко – през 2016 г. (виж Таблица 
11-2) 

По-голям от убийствата е броят на телесните повреди по непредпазливост на пътя 
(по чл.343, ал.1, б. „б“, ал.3, б. „а“). Тези, причинени от лица в нетрезво състояние през 
последните 7 години са между 39 и 79, като най-много случаи са отчетени през 2015 г., 
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а най-малко – през 2019 и 2021 г. Случаите на телесни повреди на пътя по 
непредпазливост, причинени от лица в наркотична възбуда са между 1 и 8, като най-
много са през 2018 г., а най-малко – през 2015 г. 

 

                                                                                                                        Таблица 11-2 

УБИЙСТВА И ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ ПО НЕПРЕДПАЗЛИВОСТ НА ПЪТЯ, 
ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЛИЦА В НЕТРЕЗВО СЪСТОЯНИЕ И В НАРКОТИЧНА ВЪЗБУДА  

(2015 – 2021 г.) 
 (брой) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

В нетрезво състояние  

Транспортни убийства 
по непредпазливост  

29 34 14 17 21 13 11 

Транспортни телесни 
повреди по 
непредпазливост  

79 77 54 55 39 46 39 

В наркотична възбуда  

Транспортни убийства 
по непредпазливост  

3 1 7 5 3 8 7 

Транспортни телесни 
повреди по 
непредпазливост  

1 5 4 8 2 4 6 

     Източник: Министерство на вътрешните работи 

 

 

Изследване на биологични проби на водачи на МПС с данни за 
положителен резултат на пътя за употреба на алкохол64 

 

През 2021 г. в Химико-токсикологична лаборатория към Клиника по спешна 
токсикология, Военномедицинска академия, МБАЛ София се изследвани 790 кръвни 
проби на водачи на моторни превозни средства с положителен резултат за алкохол на 
пътя. От тях 57 (или 7,2%) са негативни за употреба на алкохол. При останалите 733 
(626 мъже и 107 жени) е открито наличие на алкохол от 0,10 до 4,15 g/L. 

Средното съдържание на алкохол в изследваните проби е 1,18 g/L – при мъжете то 
е 1,21 g/L, а при жените – 1,00 g/L. 

Близо 1/4 от лицата не подлежат на санкции или наказание, тъй като 
съдържанието на количеството алкохол в кръвта им е до 0,50 g/L вкл. При 
изследваните жени този относителен дял е по-висок (29,0%), докато при мъжете е по-
нисък (22,2%).  

17,7% от изследваните водачи на МПС подлежат на административно наказание, 
включващо лишаване от правоуправление за срок от 6 месеца, глоба 500 лева и 
отнемане на 10 контролни точки. Това се отнася за 17,1% от изследваните мъже и 
21,5% от изследваните жени. 

                                                           
64

 Източник на информация: Химико-токсикологична лаборатория към Клиника по спешна токсикология, 
Военномедицинска академия, МБАЛ София, д-р Иво Иванов, 2022 г. 
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14,5% от изследваните шофьори подлежат на административно наказание, 
включващо лишаване от правоуправление за срок от 12 месеца, глоба 1000 лева и 
отнемане на 10 контролни точки. Това се отнася за 14,1% от изследваните мъже и 
16,8% от изследваните жени. 

 

                                                                                                          Таблица 11-3 

БРОЙ ШОФЬОРИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА КОЛИЧЕСТВО АЛКОХОЛ В КРЪВТА  
ОТ ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ ПРЕЗ 2021 Г. 

 Общо Мъже Жени 

До 0,50 g/L вкл. 170 139 31 

0,51 – 0,80 g/L 130 107 23 

0,81 – 1,20 g/L 106   88 18 

Над 1,20 g/L 327 292 35 

Общо 733 626          107 

     Източник: Химико-токсикологична лаборатория, ВМА София 

 

Най-голям брой са водачите на МПС със съдържание на количеството алкохол в 
кръвта над 1,20 g/L (44,6%), което предполага наказание лишаване от свобода от 1 до 
3 години и глоба от 200 до 1000 лева. Това се отнася за близо всеки втори от 
изследваните мъже и всяка трета от изследваните жени. 

 

                                                                                                         Таблица 11-4 

БРОЙ ШОФЬОРИ С ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА АЛКОХОЛ В КРЪВТА  
ОТ ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ ПРЕЗ 2021 Г. 

(ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТ) 

 Общо Мъже Жени 

15-19 години    5    3  2 

20-24 години  54   40 14 

25-29 години  57   41 16 

30-34 години  86   63 23 

35-39 години  97   81 16 

40-44 години 114 100 14 

45-49 години 108   98 10 

50-54 години  87   82 5 

55-59 години  66   61 5 

60-64 години  36   35 1 

65-69 години  16   16 0 

70 и повече години   7    6 1 

Общо 733 626          107 

     Източник: Химико-токсикологична лаборатория, ВМА София 
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Средната възраст на лицата, при които е установено наличие на алкохол в кръвта 
е 42,5 години – при мъжете е 44, при жените – 36. Няма непълнолетни лица, които да 
са изследвани, като най-ниската възраст е 18 години (двама мъже), а най-високата – 
76 години (един мъж). Най-висок дял сред лицата с установено съдържание на 
количество алкохол има възрастовата група 40-44 години – 100 мъже и 16 жени. 

 

 

Изследване на биологични проби на водачи на МПС с данни за 
положителен тест на пътя за употреба на наркотици 

 

През 2021 г. в Химико-токсикологична лаборатория към Клиника по спешна 
токсикология, Военномедицинска академия, МБАЛ София се изследвани 1007 кръвни 
проби на водачи на моторни превозни средства с положителен тест за наркотици на 
пътя или без такъв тест вследствие на причини като: отказ за предварителна проверка, 
пътнотранспортно произшествие по спешност и други (959 през 2020 г.). От тях повече 
от половината (55,9% през 2021 г, 51,9% през 2020 г.) са негативни за употреба на 
наркотици. При останалите, пробите с положителен резултат за едно вещество са 289, 

а за повече от едно вещество – 155 (съответно 261 и 200 през 2020 г.).
 65

 

 

                                                                                                                   Таблица 11-5 

БРОЙ ШОФЬОРИ С ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА НАРКОТИЦИ  
ОТ ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ ВЪВ ВМА СОФИЯ 

(2020 – 2021 г.) 

 2020 г. 2021 г. 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Опиоиди   27   25   2   15   14   1 

Метадон   25   19   6   27   24   3 

Кокаин и метаболити   59   57   2   59   58   1 

Амфетамини 198 180 18 171 162   9 

Метамфетамини 148 137 11 112   99 13 

Екстази (MDMA)   10   10   0    8    7   1 

Бензодиазепини   23   20   3   22   19   3 

Канабис (THC) 228 208 20 219 210   9 

     Източник: Химико-токсикологична лаборатория, ВМА София 

 

По-голямата част от водачите на МПС с положителен резултат за наркотици от 
лабораторно изследване са мъже, само 6,3% са жени (8,7% през 2020 г.). Най-много са 
положителните проби за THC, амфетамини и метамфетамини. 

В близо половината от кръвните проби с положителен резултат за наркотични 
вещества има наличие на тетрахидроканабинол (ТНС). Минималното открито 
количество вещество е 10  ng/mL, а максималното – 378 ng/mL, като средното 
количество в 219 положителни проби е 90,11 ng/mL (съответно през 2020 г.: 10 ng/mL, 
648 ng/mL, 81,54 ng/mL). 

                                                           
65

 Източник на информация: Химико-токсикологична лаборатория към Клиника по спешна токсикология, 
Военномедицинска академия, МБАЛ София, д-р Силвия Стойкова, 2022 г. 
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В 38,5% от изследваните кръвни проби през 2021 г. е открито наличие на 
амфетамини. Минималното количество вещество е 9 ng/mL, а максималното – 474 
ng/mL, при средна стойност в 171 положителни проби – 70,88 ng/mL (съответно през 
2020 г.: 10 ng/mL, 879 ng/mL, 80,49 ng/mL). 

Всяка четвърта кръвна е с положителен резултат за метамфетамини. 
Минималното количество вещество е 8 ng/mL, а максималното – 1414 ng/mL, при 
средна стойност в 112 положителни проби – 165,00 ng/mL (съответно през 2020 г.: 11 
ng/mL, 680 ng/mL, 140,39 ng/mL). 

През 2021 г. са отчетени 59 кръвни проби на водачи на МПС с положителен 
резултат за кокаин и метаболити. Сред откритите метаболити са бензоилекгонин (BE), 
метилекгонин (ME), етилекгонин (EE), метилекгонидин (MED), кокаетилен (CE). 

Всяка десета кръвна проба през 2021 г. е с положителен резултат за опиоиди 
(морфин, кодеин, метадон). Минималното количество вещество е 0,01 μg/mL, а 
максималното – 0,60 μg/mL, при средна стойност в 42 положителни проби – 0,15 μg/mL 
(съответно през 2020 г.: 0,01 μg/mL, 2,30 μg/mL, 0,20 μg/mL). 

В около 5% от изследваните кръвни проби е открито наличие на бензодиазепини. 
Минималното количество вещество е 0,01 μg/mL, а максималното – 0,71 μg/mL. Сред 
откритите бензодиазепини са алпразолам, клоназепам, диазепам, нордазепам, 
мидазолам, бромазепам. 

Средната възраст на лицата, при които е установено наличие на наркотици в 
кръвта през 2021 г. е 31 години (през 2020 г.: 30 години; при мъжете – 30, при жените – 
28). Няма непълнолетни лица, които да са изследвани, като най-ниската възраст е 18 
години, на която са 12 мъже и 1 жена (през 2020 г.: 9 мъже и 2 жени), а най-високата – 
64 години, на която са 2 мъже (през 2020 г.: 51 години; един мъж). Най-висок дял сред 
лицата с установено наличие на наркотици в кръвта през 2021 г. има възрастовата 
група 30-34 години – 94 мъже и 5 жени (през 2020 г.: 25-29 години – 111 мъже и 9 
жени). 

                                                                                                                   Таблица 11-6 

БРОЙ ШОФЬОРИ С ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА НАРКОТИЦИ  
ОТ ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ ПРЕЗ 2020 И 2021 Г.  

(ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТ) 

 2020 г. 2021 г. 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

15-19 години   27   23   4   30   28   2 

20-24 години   98   87 11   88   83   5 

25-29 години 120 111   9   90   85   5 

30-34 години   94   85   9   99   94   5 

35-39 години   69   65   4   64   58   6 

40-44 години   42   39   3   42   38   4 

45-49 години     7     7   0   14   13   1 

50-54 години     3     3   0     7    7   0 

55-59 години   -   -  -     3    3   0 

60-64 години   -   -  -     3    3   0 

Няма данни    1    1   0     4    4   0 

Общо 461 421 40 444 416 28 

  Източник: Химико-токсикологична лаборатория, ВМА София 
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                                                                                                                   Таблица 11-7 

БРОЙ ШОФЬОРИ С ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА НАРКОТИЦИ  
ОТ ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ ПРЕЗ 2020 И 2021 Г.  

(НАСОЧЕНИ ОТ ОД НА МВР) 

ОД на МВР 
2020 г. 2021 г. 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Благоевград    12   11   1   29   27   2 

Бургас   48   46   2   62   55   7 

Варна   46   46   0    -    -   - 

Велико Търново     2     2   0     1    1    0 

Видин     7     5   2     5    4   1 

Враца     4     4   0   25   24   1 

Габрово     8     8   0     6    6   0 

Добрич   29   28   1     -    -   - 

Кърджали    -    -   -     -    -   - 

Кюстендил    6     5   1     5    5   0 

Ловеч  18   15   3   22  21   1 

Монтана    1    1   0    9    9   0 

Пазарджик    6    6   0  11  11   0 

Перник  12  11   1  12  11   1 

Плевен    8    8   0    3    3   0 

Пловдив  63  55   8  89  84   5 

Разград    7    7   0   -   -  - 

Русе    1    1   0   -   -  - 

Силистра    6    6   0   -   -  - 

Сливен  17  17   0  16   13  3 

Смолян    5    5   0    5    5  0 

СДВР  86  71 15     108 104  4 

София област  11  11   0  16   14  2 

Стара Загора   -   -  -   -    -  - 

Търговище  26  24   2   -    -  - 

Хасково  14  11   3  16   15  1 

Шумен    9    8   1   -    -  - 

Ямбол    9    9   0   4    4  0 

Общо 461 421 40 444 416 28 

  Източник: Химико-токсикологична лаборатория, ВМА София 

 

Данните показват, че през 2021 г. 19 областни дирекции на Министерство на 
вътрешните работи (ОД на МВР) са насочили лица за лабораторно изследване в 
Химико-токсикологична лаборатория на ВМА София, за които е отчетен положителен 
резултат за наличие в кръвта на наркотични вещества (през 2020 г. това се отнася за 
26 ОД на МВР). 

Очаквано най-много лица с положителен резултат за наркотици са насочени от 
Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) и ОД на МВР Пловдив. През 
последните две години липсват лица с положителен резултат за наркотици, насочени 
от ОД на МВР Кърджали и Стара Загора. 
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През 2021 г. в Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и 
токсикоалергии на ВМА Варна са установени 179 проби на водачи на МПС с 
положителен резултат за употреба на наркотици, като при 62 от тях е потвърдено 
наличие на повече от едно вещество. През 2020 г. установените проби са 202, 148 от 
тях с наличие на повече от едно вещество. 

 

                                                                                             Таблица 11-8 

БРОЙ ШОФЬОРИ С ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА НАРКОТИЦИ  
ОТ ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ ВЪВ ВМА ВАРНА 

(2020 – 2021 г.) 

 2020 г. 2021 г. 

Опиоиди (хероин, метадон, кодеин)     4   4 

Кокаин      6  27 

Амфетамини/Метамфетамини    16  80 

Екстази (MDMA)    16   - 

Канабис (THC)    27  58 

Поливалентни             148  62 

          Източник: Военномедицинска академия, гр. Варна 

 

При тестване на шофьори на пътя служителите на Министерство на вътрешните 
работи използват два вида слюнчени теста: Dräger DrugCheck 3000 и Dräger DrugTest 
5000. Тестовете засичат едновременно някои от най-разпространените наркотични 
вещества: канабис (марихуана), кокаин (вкл. метаболити), опиати (морфин, хероин), 
амфетамин, метамфетамин, бензодиазепин. 

Тестът Dräger DrugCheck 3000 е съставен от два компонента: накрайник за 
вземане на проба от слюнката и тестова касета за анализ. 

Системата Dräger DrugTest 5000 включва комплект за вземане на проби от слюнка 
Dräger DrugTest 5000 Test Kits и анализатор Dräger DrugTest 5000 Analyzer. 

Ако бъде направена съпоставка между резултатите от тестовете за наркотици, 
направени на пътя на водачите на МПС и резултатите от лабораторно изследване (ЛИ) 
на кръв в Химико-токсикологичната лаборатория на ВМА София, прави впечатление 
много високия относителен дял на несъответствия между двете изследвания. 

През 2021 г. 45,1% от пробите, които са с положителен резултат на пътя за 
наркотични вещества, са с негативен резултат за наркотици при лабораторно 
изследване на кръв (36,4% през 2020 г.). Пълно съвпадение на резултата се 
наблюдава при 38,5% от пробите (40,4% през 2020 г.). Частично съвпадение (и двете 
изследвания отчитат положителен резултат за наркотични вещества, но с някои 
различия по отношение на броя и вида на засечените наркотици) има в още 17,5% от 
пробите (24,1% през 2020 г.). 

В 38 случая водачите на МПС са отказали да им бъде направен тест на пътя (6 
случая през 2020 г.). При последващото лабораторно изследване са отчетени 19 
положителни и 19 негативни резултата за наличие на наркотици в кръвта (съответно 5 
положителни и 1 отрицателен през 2020 г.). 

Данните показват, че Dräger DrugTest 5000 отчита много по-близки резултати до 
тези от лабораторното изследване, т.е. той може да се смята за по-надежден. При него 
63,1% от резултатите от пробите на пътя съвпадат напълно или частично с тези от 
лабораторното изследване през 2021 г. (през 2020 г. този относителен дял е още по-
висок – 78,2%). 
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От друга страна при Dräger DrugCheck 3000 несъответствието между резултата на 
пътя и този от лабораторно изследване е 58,6% през 2021 г. и 59,9% през 2020 г. 

По предварителна информация през 2022 г. проверките на пътя в голяма степен 
се правят с Dräger DrugTest 5000, което би трябвало да покаже много по-близка 
картина в резултатите от двете изследвания. 

 

                                                                                                                   Таблица 11-9 

СЪПОСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ ТЕСТА ЗА НАРКОТИЦИ НА ПЪТЯ С 
РЕЗУЛТАТА ЗА НАРКОТИЦИ ОТ ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ 

(2020 – 2021 г.)  

 
2020 г. 2021 г. 

Общо DT3000 DT5000 Общо DT3000 DT5000 

Позитивен (Тест) 

Позитивен (ЛИ)  
192   45 147 209   41 168 

Позитивен (Тест) 

Негативен (ЛИ) 
179 109  70 255 112 143 

Позитивен (Тест) 

Позитивен (ЛИ), 

различия във 

веществата 

121   24  97 102   31  71 

Негативен (Тест) 

Позитивен (ЛИ) 
   0    0    0    2    0    2 

Негативен (Тест) 

Негативен (ЛИ) 
 11    4    7  16    7    9 

Без резултат (Тест) 

Позитивен (ЛИ)  
 19    7  12    6    3    3 

Без резултат (Тест) 

Негативен (ЛИ) 
   5    1    4    4    2    2 

Общо 527 190 337 594 196 398 

  Източник: Химико-токсикологична лаборатория, ВМА София 

 

Ако бъдат съпоставени резултатите от тестовете за наркотици, направени от 
служители на съответните областни дирекции на Министерство на вътрешните работи 
(ОД на МВР) и тези от лабораторните изследвания за кръв на Химико-
токсикологичната лаборатория на ВМА София, може да се отчете, че повече 
несъответствия, отколкото съвпадения на резултатите има при тестовете, извършени 
от служителите на ОД Пловдив, ОД Бургас, ОД Кюстендил, ОД Монтана, ОД Смолян. 
Равен брой съвпадения и несъответствия има при ОД Габрово, ОД Пазарджик, ОД 
Ямбол. 

В най-голяма степен резултатите се доближават при тестовете, направени от 
служители на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) – 3/4 от извършените 
проби на пътя съвпадат частично или напълно с тези от лабораторното изследване за 
кръв. Повече съвпадения, отколкото несъответствия се отчитат при направените 
тестове от служителите на ОД Благоевград, ОД Видин, ОД Враца, ОД Ловеч, ОД 
Перник, ОД Плевен, ОД Сливен, ОД София област, ОД Хасково. 

 

 

 



175 
 

                                                                                                                   Таблица 11-10 

СЪПОСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ ТЕСТА ЗА НАРКОТИЦИ НА ПЪТЯ С 
РЕЗУЛТАТА ЗА НАРКОТИЦИ ОТ ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ 

ПРЕЗ 2021 Г. (ПО ОД НА МВР) 

 

Позитивен (Тест) 

Позитивен (ЛИ) 

Позитивен (Тест) 

Негативен (ЛИ) 

Позитивен (Тест) 

Позитивен (ЛИ), 

различия във 

веществата 

Благоевград  12 11   8 

Бургас 19 39 14 

Варна - - - 

Велико Търново - - - 

Видин   4   1   1 

Враца 15 13   5 

Габрово   3   5   2 

Добрич - - - 

Кърджали - - - 

Кюстендил   2   5   0 

Ловеч 11 10   5 

Монтана   4   6   0 

Пазарджик   7   8   1 

Перник   8   3   3 

Плевен   1   2   2 

Пловдив 32 90 14 

Разград - - - 

Русе - - - 

Силистра - - - 

Сливен   7   5   5 

Смолян   2   7   3 

СДВР 64 29 24 

София област   7 14   9 

Стара Загора - - - 

Търговище - - - 

Хасково   7   3   6 

Шумен - - - 

Ямбол   4   4   0 

Общо 209 255 102 

  Източник: Химико-токсикологична лаборатория, ВМА София 

 

За това, дали водач на МПС е употребявал наркотици показателно може да бъде и 
лабораторното изследване на урина, макар и то да не определя дали шофьорът 
подлежи на наказание. През 2021 г. в 23,1% от случаите с положителен резултат на 
пътя и отрицателен от лабораторно изследване на кръв, резултатът от изследването 
на урина напълно или частично съвпада с този от теста на пътя (през 2020 г. този 
относителен дял е 21,2%).  
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Използвани проучвания 

 
Национално проучване относно нагласи и употреба на психоактивни вещества сред 
учениците в гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в България, НФЦ-НЦОЗА, „Сова 
5“ АД, 2021. 

Национално проучване относно нагласи и употреба на психоактивни вещества сред 
общото население в България, НФЦ-НЦОЗА, „Глобал Метрикс“ ЕООД АД, 2020. 

Национално проучване относно нагласи и употреба на психоактивни вещества сред 
лишените от свобода в България, НФЦ-НЦН, „Глобал Метрикс“ ЕООД АД, 2019. 

Национално проучване относно нагласи и употреба на психоактивни вещества сред 
студентите в България, НФЦ-НЦН, „Сова 5“ АД, 2018. 

Национално проучване относно нагласи и употреба на психоактивни вещества сред 
младото население (20-34 г.) в България, НФЦ-НЦН, „ЕСТАТ“ ООД, 2017. 

Европейско онлайн проучване за наркотиците, EMCDDA, НФЦ-НЦОЗА, 2021. 

Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD), 
EMCDDA, НЦОЗА, 2019. 

Проучване относно нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 
прогимназиален етап на обучение (5-7 клас) в град Благоевград, НФЦ-НЦОЗА, „Сова 5“ 
АД, 2021. 

Проучване относно нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 
прогимназиален етап на обучение (5-7 клас) в град Видин, НФЦ-НЦОЗА, „Сова 5“ АД, 
2021. 

Проучване относно нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 
прогимназиален етап на обучение (5-7 клас) в град Габрово, НФЦ-НЦОЗА, „Сова 5“ АД, 
2021. 

Проучване относно нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 
прогимназиален етап на обучение (5-7 клас) в град Пазарджик, НФЦ-НЦОЗА, „Сова 5“ 
АД, 2021. 

Проучване относно нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 
прогимназиален етап на обучение (5-7 клас) в град Русе, НФЦ-НЦОЗА, „Сова 5“ АД, 
2021. 

Проучване на смъртните случаи сред употребяващите наркотици на база на специални 
регистри за период 2012 – 2021 г., НФЦ-НЦОЗА, 2020. 

Проучвания на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица (2013 – 
2021 г.), Национален статистически институт. 

Проучвания на търсенето на лечение във връзка с употреба на наркотици (2015 – 2021 
г.), НФЦ-НЦОЗА. 

Проучвания относно реализирани превантивни дейности от ОСНВ и ПИЦ (2010 – 2021 
г.), НФЦ-НЦОЗА. 

Проучвания относно цени на наркотиците на улично ниво (2019 – 2021 г.), ОСНВ, ПИЦ, 
НПО, МВР, НФЦ-НЦОЗА. 

Мониторинг на публикациите в областта на наркотиците и наркоманиите 2020 – 2021 г., 
Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, НФЦ-НЦОЗА. 
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Използвани съкращения в текста 

 
АГПСМП – Амбулатория за групова практика за спешна медицинска помощ 

АИПСМПП – Амбулатория за индивидуална практика за спешна медицинска помощ по 
психиатрия 

АИСМП – Амбулатория за извънболнична специализирана медицинска помощ 

БАБХ – Българска агенция по безопасност на храните 

БМЧК – Български младежки червен кръст 

БЧК – Български червен кръст 

ВМА – Военномедицинска академия 

ГДБОП – Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ 

ГДГП – Главна дирекция „Гранична полиция“ 

ГДИН – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ 

ГДНП – Главна дирекция „Национална полиция  

ГКПП – Граничен контролно-пропускателен пункт 

ГРАО – Гражданска регистрация и административно обслужване 

ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето 

ДАНС – Държавна агенция „Национална сигурност” 

ДАТО – Държавна агенция технически операции 

ДКЦ – Диагностично-консултативен център 

ДП – Досъдебни производства 

ДПБ – Държавна психиатрична болница 

ДПБЛНА – Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм 

ДПС – Детска педагогическа стая 

ЕКАТТЕ – Единен класификатор на административно-териториалните и 
териториалните единици 

ЕС – Европейски съюз 

ЕСГРАОН  –  Единна система за гражданска регистрация и административно 
обслужване на населението 

ЗБППМН  –  Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните 

ЗИД – Закон за изпълнение и допълнение 

ЗИНЗС – Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

ЗКНВП – Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите 

ЗЛПХМ – Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина 

ЗОАРАКСД – Закон за ограничаване на административното регулиране и 
административния контрол върху стопанската дейност 

ЗО – Затворнически общежития  

ЗОЗТ – Затворнически общежития от затворен тип 
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ИАЛ – Изпълнителна агенция по лекарствата 

ИАСАС – Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол 

ИКОСОС – Икономически и социален съвет 

И-МИС  –  Интернет базирана електронна версия на националната система за търсене 
на лечение 

ИУН – Инжекционно употребяващи наркотици 

КАБКИС – Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН 

КНВ – Комисия по наркотичните вещества  

МБАЛ – Многопрофилна болница за активно лечение 

МВР – Министерство на вътрешните работи 

МДЦ – Медико-диагностичен център 

МЗ – Министерство на здравеопазването 

МЗХГ – Министерство на земеделието, храните и горите 

МКБ-10  –  Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, 
свързани със здравето – Десета ревизия  

МКБППМН  –  Местна комисия  за борба с противообществените прояви на малолетни 
и непълнолетни 

ММК – Мобилен медицински кабинет 

МО – Министерство на отбраната 

МОН – Министерство на образованието и науката 

МС – Министерски съвет   

МСНВ – Младежки съвет по наркотичните вещества 

МТСП – Министерство на труда и социалната политика  

МЦ – Медицински център 

НВ – Наркотични вещества 

НИК – Национален институт по криминалистика, МВР 

НК – Наказателен кодекс 

НПВ – Нови психоактивни вещества 

НПК – Наказателно-процесуален кодекс 

НПО – Неправителствена организация 

НППХНБ – Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести  

НСИ – Национален статистически институт 

НСлС – Национална следствена служба 

НСНВ – Национален съвет по наркотичните вещества 

НФЦ – Национален фокусен център за наркотици и наркомании 

НЦН – Национален център по наркомании  

НЦОЗА – Национален център по обществено здраве и анализи 

ОДЗ – Областни дирекции „Земеделие“ 
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ОДМВР – Областни дирекции на Министерство на вътрешните работи 

ОЗД – Отдел „Закрила на детето“ 

ООН – Организация на обединените нации 

ОП – Окръжна прокуратура 

ОПГ – Организирани престъпни групи 

ОСНВ – Общински съвет по наркотични вещества  

ПАВ – Психоактивни вещества 

ПИЦ – Превантивно-информационен център 

ПМС – Постановление на Министерски съвет 

РЗИ – Регионална здравна инспекция 

РПУ – Районно полицейско управление 

РУО – Регионално управление на образованието 

СБАЛЛС – Специализирана болница за активно лечение на лишени от свобода 

СГП – Софийска градска прокуратура 

СДВР – Столична дирекция на вътрешните работи 

СЗО – Световна здравна организация 

СПО – Специализирани полицейски операции 

СРП – Софийска районна прокуратура 

УКПППМН – Училищна комисия за превенция на противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни 

УМБАЛ – Университетска многопрофилна болница за активно лечение 

УМБАЛСМ  –  Университетска многопрофилна болница за амбулаторно лечение и 
спешна медицина 

ЦКБППМН  –  Централна комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни  

ЦМУ – Централно митническо управление 

ЦОП – Център за обществена подкрепа 

ЦПЗ – Център за психично здраве 

ЦСМП – Център за спешна медицинска помощ 

ECDC – Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията 

EMCDDA – Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите 

EWS – Система за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества и нови 
начини на употреба 

EWSD – Европейско онлайн проучване за наркотиците 

ESPAD – Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици 

THC – Тетрахидроканабинол 
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