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ОЦЕНКА
НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА
ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОЛИТИКАТА
ПО НАРКОТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЗА ПЕРИОДА 2009 - 2014 г.
Резюме

Настоящият документ съдържа ключовите находки и основните изводи и препоръки
от оценката на социално-икономическата ефективност на политиката по наркотиците
в България за периода 2009-2014 г., извършена през първата половина на 2015 г. от
екип от експерти на Центъра за оценка на въздействието на законодателството (www.
ria.bg, www.regulatoryreform.bg) по поръчка на Фондация „Инициатива за здраве“ (www.
initiativeforhealth.org).
В съвременния свят, в зависимост от социално-икономическата среда и конкретните условия на живот, отделни лица, групи или общности могат да бъдат поставени в
значително по-висок риск, свързан с употребата на наркотични вещества, в сравнение с
останалите членове на обществото. Най-голямо влияние върху употребата на наркотици
оказват, преди всичко, ниското ниво на образованост, след това като надграждащи фактори, безработицата, ниските доходи, бедността, корупцията и други. Наркотикът винаги
създава рискове за всички,които под една или друга форма имат досег с него. Дори едно
лице да не употребява наркотични вещества,в случай че се окаже под тяхно влияние,под
формата на производител, транспортиращ или разпространяващ, изпада в психологическа зависимост от тях.
В оценката е разгледан националният контекст на политиката по наркотиците в
България, представен включително в ретроспективен план. Направен е и анализ на актуалната ситуация, в който е обяснена институционалната рамка на борбата с употребата
на наркотични вещества. Описани са дейностите в областта на превенцията на употребата на наркотични вещества. Тенденцията от последните няколко години в Европа, както
и в България, е повечето дейности в областта на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества да се реализират в училищата. В България голяма част
от дейностите, които се реализират в училищата и още по-значителен дял от дейностите,
които се реализират сред децата и младежите като целева група се изразяват в предоставяне на базова информация, свързана с всякакви психоактивни вещества. Малко са
дейностите, които са насочени към превенция на употребата на конкретно вещество.
Докладът съдържа анализ на дейностите, свързани с лечението на зависимостта
към наркотични вещества - медицински подпомогнато лечение и дейности в областта на
психосоциалната рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични
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вещества, както и дейностите по намаляване на вредите от употребата на наркотични
вещества. Разгледани са и тенденциите в употребата на наркотични вещества в България през последните 5 години, включително е обърнато внимание на незаконния трафик
и разпространение на наркотици. Отчетен е напредъкът в борбата с наркотиците за
периода 2009 - 2013 г., като са посочени конкретни мерки и инициативи.
Прегледът на основните стратегически и нормативни документи и механизми за
изпълнение на националната политика по наркотиците представлява друг основен компонент на оценката. В доклада е описана стратегическата рамка, разгледани са националните стратегии за борба с наркотиците и плановете за действие към тях за периодите 2009-2013 г. и 2014-2018 г. В анализа на правната рамка са включени както
международни източници на правото, така и релевантното национално законодателство
(Конституция на Република България, Закон за здравето, Закон за наркотичните вещества
и прекурсорите,Наказателен кодекс,Наредба за реда за класифициране на растенията и
веществата като наркотични и подзаконовата нормативна уредба на превенцията и лечението на зависимостите). Разгледано е положението на наркозависимите в пенитенциарната система в Република България и спецификите на оказваната им медицинска помощ.
По официални данни наркозависимите представляват повече от 20% от затворническата
популация в България. Значителният брой на зависими лица в пенитенциарната система
налага преосмислянето на редица въпроси на наказателната политика,отнасящи се както
до уредбата на престъпленията, свързани с наркотични вещества, така и до третирането
на тези лица в местата за лишаване от свобода и медицинското им обслужване.
Находките, изводите и препоръките в оценката се базират на анализа и оценката
на данните и информацията, събрани от следните институции: Национален център по
наркомании към Министерство на здравеопазването, Национален съвет по наркотичните
вещества, отдел „Наркотични вещества” в Министерство на здравеопазването, Национален фокусен център към Националния център по наркомании,Министерство на труда и
социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Държавната агенция “Закрила на детето“, Междуведомствена комисия за
контрол на прекурсорите към министъра на икономиката,Държавна агенция ”Национална
сигурност”, Главна дирекция “Криминална полиция” в Министерство на вътрешните
работи, Главна дирекция “Гранична полиция” в Министерство на вътрешните работи,
Агенция ”Митници” към Министерство на финансите,представители на Общинските съвети
по наркотични вещества и Превантивно-информационните центрове към тях, Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерски съвет и нейните местни поделения,както и данните от мониторинга
на национални и регионални печатни, електронни и интернет медии в периода 01 май
2014 до 01 май 2015 г.
Във финансово-икономическата част от оценката е включена и обсъдена статистическа информация за публичните разходи за лечение на наркозависими по държави
и е направен сравнителен анализ с финансирането на сектор „Здравеопазване” и изразходваните финансови ресурси по функции по Консолидираната фискална програма в
Република България,в т.ч. за действия за борба с наркотиците. Представена е справка за
делегираните и разходвани публични ресурси за периода 2009-2014 г., както и за договорените финансови ресурси по Националния рамков договор.
На базата на горните находки и резултати, оценката завършва със следните изводи
и препоръки.
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ИЗВОДИ
1. Политиката по наркотиците в България в периода 2009 – 2014 г. се характеризира с непрекъснати промени на нормативната уредба и участие в комисии,работни групи
и срещи на национално и европейско ниво. Същевременно, обаче, липсва координация
на политиките на различните ведомства. Липсва управление в синергия и насоченост
спрямо постигането на конкретни цели, и не може да бъде намерена информация за финансовите ресурси, които обезпечават тези политики в отделните ведомства.
2. Въпреки приетите национални стратегии,които съответстват на основните стратегически документи, действащи на ниво ЕС за текущия период, има съществено спадане на
приоритетността и важността на проблема с наркотичните вещества като цяло, а оттам
връщане поне 20 години назад във виждането на проблема като задача основно на МЗ,
което е философско и концептуално недоразумение.
3. Националният съвет по наркотични вещества е конструиран по неработещ начин
със значителен превес на силовите институции и с формално председателство от страна
на Министерство на здравеопазването, което няма правомощия да изисква и координира
действия на другите институции.
4. Липсва единна национална методика за планиране, регистриране, отчитане и
контрол на финансовия ресурс (публичен и частен), необходим за превенция, лечение, рехабилитация и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества.
5. Отсъства адекватната, своевременна и съпоставима информация, чрез която да
бъде извършен задълбочен и представителен финансово - икономически анализ на необходимия и разходван публичен и частен финансов ресурс, както и алгоритъм, който да
зададе разпознаваеми и съпоставими показатели, за проследяване на ефективността на
използването на тези ресурси.
6. Видно е, че даже когато някаква информация е налице по какъвто и да е повод, то
тя по правило никога не се използва за създаване, реализиране и оценка на политики в
тази област.
7. Работата с общините е минимална,основно се разчита на личната инициатива на
самите общински ръководства.
8. Разходите за изграждане на капацитет и укрепване на държавните и общински
структури в областта на политиките по наркотиците са минимални.
9. Липсва ефективност при разходването на публични средства за реализиране на
програми и политики.
10. Достъпът до лечебен процес,финансиран с публични финансови ресурси,е твърде ограничен, в порядъка на около 2 000 човека годишно.
11. Лечението на зависимите у нас трудно може да се оцени като ефективно,защото
е засегнато от системния проблем на отпадането на пациенти от лечение от програмите поради липса на финансови възможности. Психологическата и социална работа с
пациентите, които са зависими е силно затруднена. Програмите не са синхронизирани с
възможностите за финансиране на клинични пътеки и лекарства от НЗОК, както и с предоставяните от медицинските служби в затворите лекарства и лечение.
12. Лицата, с които се работи комплексно, както по отношение на лечението, така
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и по отношение на психологическа и социална работа, показват много добри резултати,
но техният брой е много малък – за 2014 г. това са 160 души. Недостатъчен е броят и
на местата за клиенти и пациенти, нуждаещи се от предоставяне на услуги в областта на
психосоциалната рехабилитация, а финансирането е крайно недостатъчно за мащаба на
проблема и обществените ползи от неговото решаване.
13. В България зачестява употребата на амфетамини и синтетични стимуланти,
което създава трудности в лечението и рехабилитацията, поради липсващ капацитет на
здравната система.
14. Много от програмите за психосоциална рехабилитация се издържат на проектен принцип или чрез такси от зависимите,а това създава условия за трудности в задържането на клиенти и работещи квалифицирани екипи.
15. Около 10% от изписаните от лечение наркозависими за 2014 г. са изписани
поради влязла в сила присъда, а по неофициални данни в местата за изтърпяване на
наказанията проблемите на наркозависимите се задълбочават, а разпространението на
наркотици в тях остава на високи нива въпреки мерките, разписани на хартия.
16. На този фон отговорът на държавата с конкретни мерки и политики, които да
конфронтират проблема и да спрат неговото разпространение изглежда оскъден – предимно в сферата на спорадичното производство на информационни материали и участия
в медиите.
17. Необходимостта от холистичен подход към превенцията по разпространението
и употребата на наркотици се разбира от всички, но не се прилага.
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ПРЕПОРЪКИ
1. Взимането на решения в областта на наркотиците трябва да се основава на данни,
информация, проучвания и оценка на ефективността на актуално прилаганите политики.
2. Трябва да се гарантира събирането от всички ведомства на пълна, последователна и публично достъпна информация за реализирането на политиките по наркотиците,
включително и такава за изразходвания финансов ресурс.
3. Политиката по наркотиците следва да се осъществява координирано в синергия
между отделните ведомства и с преследване на единни и ефективни цели.
4. Необходима е промяна на Закона за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите, която да преосмисли структурата и функциите на Националния съвет по
наркотични вещества и политическото му председателство да се подкрепи от оперативна
фигура на изпълнителен ръководител,който да осигурява цялостната координация и управление в дългосрочен план.
5. Следва да се подобри разходването на публичните средства за реализиране на
политики и програми. В този процес акцентът трябва да бъде поставен върху запазване
на общественото здраве.
6. Необходимо е да се въведе целево фондово финансиране и интегрирано управление на публичните финансови ресурси, предназначени за решаване на проблемите
със зависимостите, което да гарантира тяхното ефективно и ефикасно разходване. Чрез
прилагането на интегрирания подход следва да се осигури гарантирана достъпност до
структурите на здравната система и своевременно получаване на адекватна медицинска
помощ от всички нуждаещи се лица.
7. Следва да се разработи и утвърди единна методика, която да обединява в едно
цяло действията по финансиране и разходването на финансови ресурси (публични и частни),действията насочени към ефективен и ефикасен лечебен процес,както и предварителното дефиниране на методите и системите за контрол по цялата система.
8. Трябва да се използва по-често финансовият ресурс, предвиден покриване на
разходите за диагностика и лечение на български граждани, които нямат доход и/или
имущество, което да им осигури лично участие в здравноосигурителния процес.
9. Трябва да се създадат клинични пътеки, които да позволяват лечението на зависимост за здравноосигурените лица със средствата на НЗОК.
10. Лечението на зависимости трябва да се интегрира в местата за лишаване от
свобода,както и да се въведе като алтернатива на наказанието лишаване от свобода при
леки престъпления.
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ВЪВЕДЕНИЕ
В съвременния свят, в зависимост от социално – икономическата среда и конкретните
условия на живот, отделни лица, групи или общности могат да бъдат поставени в значително по-висок риск, свързан с употребата на наркотични вещества, в сравнение с останалите
членове на обществото. Най-голямо влияние върху употребата на наркотици оказват, преди
всичко, ниското ниво на образованост, след това като надграждащи фактори, безработицата, ниските доходи, бедността, корупцията и други. Наркотикът винаги създава рискове за
всички, които под една или друга форма имат досег с него. Дори едно лице да не употребява
наркотични вещества, в случай че се окаже под тяхно влияние, под формата на производител, транспортиращ или разпространяващ, изпада в психологическа зависимост от тях.
От гледна точка на ефектите, „наркотикът е вещество, чийто прием променя функционирането на мозъка и оттам влияе върху психическото, емоционалното и физическото
състояние на индивида“. От гледна точка на закона1, в българското законодателство (а и не
само в него) веществата, които имат отношение към наркотиците, са разделени в две групи:
- растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат;  
- всякакви вещества, използвани при производството на упойващи и психотропни вещества, класифицирани като прекурсори.
От гледна точка на финансите - един долар, вложен в оборота с наркотични вещества,
по експертна оценка може да донесе не по-малко от 12 000 долара печалба.
Според Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите2 повечето
проучвания сред проблемните групи употребяващи наркотици показват равнища на смъртност в диапазона 1-2% годишно, като според оценките годишно в Европа умират между 10
000 и 20 000 употребяващи опиоиди. По медицинска оценка, за да стане един човек зависим
от опиоиди са необходими от 2 до 5 приема. Според Европейския център за мониторинг
на наркотиците и наркоманиите3: „систематична и рутинна информация за описване на
пазарите и търговията с незаконни наркотици все още е ограничена. Приблизителните
оценки за производството на хероин, кокаин и канабис се получават въз основа на оценки
на обработваните площи, основани на проучвания на място (на обработваемата земя) и
въздушни и сателитни снимки. Тези оценки се характеризират с някои важни ограничения,
свързани например с различия в добивите от културите или с трудности при наблюдението на култури, като например канабиса, които могат да се отглеждат на закрито и
не са ограничени в определени географски райони. Задържанията на наркотици често се
считат за непряк показател за предлагането, каналите за незаконна търговия и достъпността на наркотиците“.
Търговията с наркотични вещества гарантира условия за огромна печалба. Информация за точното количество, цена на едро, цена на дребно, оборот и печалба в световен
мащаб не съществува. Отделните числа, появяващи се периодично в публичното пространство, са на ниво експертна оценка. Според Интерпол оборотът на световната наркомафия от търговия с наркотици възлиза на около 400 млрд. долара годишно и е вторият
по доходи бизнес след търговията с оръжие. Всяка година на световния пазар постъпват
1
2
3

Тенденции и развитие 2015 г.
Годишен доклад за 2011 г. на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите
http://bulgarian.ruvr.ru/afgan_drug_traffic/.
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около 430 тона хероин4. От един килограм хероин се произвеждат около 200 000 дози.
Средната цена5 на единична доза хероин (закупени на улицата) е около $10 - $25 (за България е в порядъка на 12 лв. на една доза). Цената на хероина зависи от неговата чистота
и наличието на наркотика в района по това време. Едно лице, спадащо към трайно зависимите, може да заплати $150 - $200 на ден, за да задоволи своите потребности. От този вид
търговия, по сведение на Световната здравна организация, всяка година около 15 млн. души
страдат от наркотична зависимост, а 69 000 души умират от свръхдоза.
Един от методите за лечение на опиоидната зависимост е субституиращата терапия.
По време на терапията6 пациентът вместо хероин получава под лекарски контрол т.нар. субституиращ медикамент: например метадон, субститол, бупренорфин и др. Лекарствата се
приемат само през устата и за разлика от „нелегалните”  наркотици  не съдържат примеси
и са точно дозирани. Субституиращите медикаменти блокират опиатните рецептори в мозъка,
като потискат влечението към другите опиати и довеждат до една продължителна физическа,
психическа и социална стабилност. Дозировката и продължителността на лечение се определят
от лекуващия лекар. Дозата е индивидуална и може да се променя във времето, в зависимост от
състоянието на пациента.
Продължителността7 на лечението е важен фактор и новите проучвания показват, че
шансът опиатната заместителна терапия да доведе до намаляване на общата смъртност сред
употребяващите опиати е по-голям от 85%, ако те останат на лечение за срок от 12 месеца
или повече (Cornish и кол., 2010 г.).
Първите съобщения за метадоновото лечение на наркозависими се появяват в английското списание „Ланцет“ през 1947 г. Счита се, че метадонът е създаден през 1937 г. в Германия. Медикаментът, както и хероинът, e на морфинова основа. Едното е изцяло синтетично, а другото се добива от опиумен мак. И двете вещества са опиати. При метадона обаче
липсва онази съставка, която дава ефекта на “надрусване”. Според европейската практика в
страните - членки на ЕС метадонът се дава само под лекарски ежедневен контрол. Таксите
са държавно установени и са символични. У нас финансираните с публични ресурси програми за лечение на наркозависими не могат да задоволят търсенето. Списъците с чакащите
са огромни. Според самите лекари, работещи в тях, за включване в безплатните програми,
се чака поне по 3-4 години. Време, което може да се окаже фатално дълго за опиатно зависимия.

4
5
6
7

http://heroin.net/about/how-much-does-heroin-cost/
http://heroin.net/about/how-much-does-heroin-cost/
Според д-р Радослав Борисов, МЦ „Доверие за здраве” – гр. София
Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите, Годишен отчет за 2011 г.

11

R I A.B G

І. НАЦИОНАЛЕН КОНТЕКСТ
И ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД
НА ПОЛИТИКАТА
ПО НАРКОТИЦИТЕ
В БЪЛГАРИЯ

12

 АЦИОНАЛЕН КОНТЕКСТ И ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД
Н
НА ПОЛИТИКАТА ПО НАРКОТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

R I A.B G

1.1. Анализ на актуалната ситуация
Органът, който провежда националната политика срещу злоупотребата с наркотични
вещества и борба с наркотрафика, е Националният съвет по наркотични вещества.8 Методическото ръководство, координацията и подпомагането на изпълнението на националната
политика в областта на намаляването на търсенето на наркотици на национално ниво се
реализира от Националния център по наркомании9. Дейностите по превенция на употребата
на наркотични вещества се реализират от 27- те Общински съвети по наркотични вещества
на територията на страната и Превантивно-информационните центрове към тях10. Центровете осъществяват превантивни дейности и програми, събират, съхраняват и анализират
информацията на общинско равнище, която е необходима за изготвянето, осъществяването
и координирането на общинските програми и стратегии за борба срещу злоупотребата с
наркотични вещества.
На 16.07.2014 г. Министерски съвет прие Националната стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г. и Плана за действие към нея. Тя включва две стратегически области на
действие - намаляване на търсенето и намаляване на предлагането на незаконните наркотични вещества. Основните цели на стратегията са насочени към подобряване на общественото здраве, здравето и социалното функциониране на отделния човек, повишаване на
степента на защитеност и сигурност на обществото към разпространението на наркотици,
както и осигуряване на надеждни и ефикасни методи за намаляване на търсенето на наркотични вещества и прекурсори. Планът за действие е основен организационно-управленски
инструмент за реализация на стратегията и представлява неразделна част от нея. Той е разработен в съответствие с действащия План за действие по Европейската стратегия за борба
с наркотиците 2013-2016 г. и подлежи на ежегоден отчет и актуализация при необходимост.
На база приетата от правителството Национална стратегия за борба с наркотиците
се разработват и съответно гласуват от Общинските съвети Общински стратегии за борба
с наркотиците, чиито стратегически задачи са съобразени със ситуацията, тенденциите и
проблемите на местно ниво.
Основните стратегически задачи в отделните области, като превенция, лечение, психосоциална рехабилитация и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества,
както и показателите за тяхното изпълнение, са заложени в Плана за действие към Националната стратегия 2014–2018 г., който е достъпен на интернет страницата на Националния
съвет по наркотични вещества.11
Утвърден е и финансов план за изпълнение на Плана за действие към Националната
стратегия за борба с наркотиците 2014–2018 г., в който Националният център и Министерство на здравеопазването са заложили сумарно поетапно планиране на необходимите услуги
и съответните разходи за развитието на системата от услуги, която включва разкриване на
безплатни за пациентите места в програмите за лечение и психосоциална рехабилитация.12
8	Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества, приет с ПМС №
10/17.01.2001 г., посл. изм. в ДВ., бр.87/04.11.2011 г.
9	Правилник за функциите, задачите и устройството на националния център по наркомании, посл. изм. ДВ. бр.
46 от 6 юни 2006 г.
10	Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества, приес с ПМС №
10/17.01.2001г., посл. изм. в ДВ., бр. 87/04.11.2011 г.
11
http://www.ndc.government.bg/?l=bg&pid=documenti-strategia
12	
Документите са додстъпни на Интернет страницата на НСНВ:
http://www.ndc.government.
bg/?l=bg&pid=documenti-deistvia
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1.1.1. Дейности в областта на превенцията на употребата на наркотични вещества
Подходите, свързани с общата превенция на употребата на наркотични вещества са
насочени към населението като цяло. Селективната превенция е насочена към уязвимите
групи от населението, а целта на индикативната превенция е да достигне и обхване лицата
в риск. Тенденцията от последните няколко години в Европа, както и в България, е повечето
дейности в областта на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични  вещества
да се реализират в училищата. В България голяма част от дейностите, които се реализират
в училищата и още по-значителен дял от дейностите, които се реализират сред децата и
младежите като целева група, се изразяват в предоставяне на базова информация,  свързана
с всякакви психоактивни вещества. Малко са дейностите, които са насочени към превенция  
на  употребата на конкретно вещество.
По данни от Общинските центрове по наркотични вещества и Превантивно- информационните центрове, които се финансират от бюджетите на общините, през 2012 г., близо 70
% от реализираните дейности в България  са  били  насочени към превенция на употребата
на всякакви психоактивни вещества,  а  16 % от всички реализирани дейности към превенция на употребата на определено вещество, като най-често това са дейности по превенция
на употребата на алкохол и/или тютюн. По данни,  получени от 27-те ОбСНВ и ПИЦ, както
и от Регионалната здравна инспекция -  София област, реализираните дейности по превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества  през  2012 г. в България са главно
в областта на общата превенция – 85%, следвани от дейности в областта на селективната
превенция  –  11% и едва 4% са дейности в областта на превенцията по индикации на употребата и злоупотребата с наркотични вещества.13
Реализирани дейности по превенция в България за 2012 г.

Източник: 27 ОбСНВ/ПИЦ в страната и РЗИ-София област

И понастоящем в България се запазва тенденцията за най-голям относителен дял на
дейности в областта на общата превенция.14
13	Информацията е от Годишен доклад по проблемите свързани с наркотиците и наркоманиите в България, 2013
г. на Национален фокусен център за наркотици, наркомании, проучвания и информация.
14
Пак там.

13

14
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Целева група на превантивни дейности в България и ЕС (%)

Източник: 27 ОбСНВ/ПИЦ в страната

От 2013 година броят на обхванатите от превантивни дейности лица започва да се
следи и документира чрез въпросници, консултации, регистрационни форми, форми за обратна връзка и други, като през 2014 г. той възлиза на 84 094, което е с над 39 000 човека
по - малко от 2013 г., когато те са 123 614. По данни на ОбСНВ и ПИЦ, през периода 2007 2012 г. създаването и разпространението на флаери, диплянки, постери и други са най-често
реализираните интервенции в превантивните дейности и проекти  в областта на употребата
и злоупотребата с наркотични вещества в страната.15
През 2014 година за поредна година няма данни за направени външни оценки на ефективността на кампаниите. Преобладаващо се посочва, че е правена вътрешна оценка от екипа и партньорите, които са организирали и провели кампанията. Важна е тенденцията на
осъзнаване на необходимостта от дефиниране на количествени и качествени индикатори за
измерване на превантивната работа.16 Следователно, до момента общините отделят определен публичен финансов ресурс за извършване на превантивни дейности, който обаче не е
достатъчно целенасочен и фокусиран, а е насочен предимно в сферата на общата превенция.
Освен това не е ясно доколко ефективно се използва той поради факта, че не се измерва неговата резултатност.
1.1.2. Дейности в областта на лечението на зависимостта към наркотични вещества
Планирането и развитието на дейностите в областта на лечението и психосоциалната
рехабилитация се базира на определението на Световната здравна организация от 2004 г.,
според което „зависимостта към вещества не е липса на воля или сила на характера, а медицинско разстройството/заболяване, което може да засегне всяко човешко същество. Зависимостта е хронично рецидивиращо разстройство, често съпроводено с други физически
и психически заболявания”. Зависимостта е разстройство със сложна био-психо-социална
генеза и хронично-рецидивиращ ход на протичане и пристъпването към лечение и психосоциална рехабилитация не е бърз и закономерен процес. Лечението на пациентите, зави15	Информацията е от Годишен доклад по проблемите свързани с наркотиците и наркоманиите в България, 2013
г. на Национален фокусен център за наркотици, наркомании, проучвания и информация.
16
Информацията е от Отчет за дейността на Национален център по наркомании, 2014 г.
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сими от наркотични вещества, включва както програми, базиращи се на медикаментозно
подпомогнато лечение (детоксификация и лечение с медикаменти – налтрексон, метадон
и субститол), така и програми за лечение без лекарства и психосоциална рехабилитация от
типа „Терапевтична общност”, и центрове за дневни грижи.
1.1.3. Медицински подпомогнато лечение
Медицински подпомогнатото лечение се извършва само от лечебни заведения, регистрирани по Закона за лечебните заведения и включва:
- Лечение на абстинентния синдром (детоксификация) - първа фаза  на лечение,
която се осигурява на пациентите в страната. Осъществява се вътреболнично (стационарно)
или извънболнично (амбулаторно).
- Вътреболничната детоксификация се извършва в държавни психиатрични болници, центрове за психично здраве, психиатрични отделения към многопрофилните болници
за активно лечение и психиатрични клиники към университетските болници и някои отделения по токсикология.
- Извънболнично лечение на абстинентния синдром може да се извършва в амбулатории към различни психиатрични клиники, специализирани кабинети към Медицински
центрове, Диагностично-консултативни центрове, както и индивидуални и групови амбулатории за специализирана медицинска помощ. В амбулаторни условия пациентите получават
медикаментозно лечение, а на отделни места се организира и групова или индивидуална
психотерапия.
По данни на Националния център по обществено здраве от края на 2013 г. в специализираните стационарни лечебни заведения в страната под диспансерно наблюдение са били
1299 пациенти с диагноза психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употребата на психоактивни вещества ( F11-F19 по МКБ – 10).
Следващата таблица представя обобщено предоставената официална информация.
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Лечение на пациенти с психични и поведенчески разстройства
вследствие на употребата на психоактивни вещества към края на 2013 г.
  Таблица 1
в това число:
Видове заведения

ОБЩО

Психични и
поведенчески
разстройства

дължащи се
на употребата
на алкохол

дължащи се на
употребата на
други психоактивни
вещества

дължащи се
на употребата
на опиоиди

11 193

1 299

1 140

135 314

в това число:
Държавни
психиатрични болници

11 530

1 261

8

4

Центрове за
психично здраве

85 215

6 135

919

795

Психиатрични клиники

7 723

654

35

35

Психиатрични
отделения

27 654

3 102

66

41

Психиатрични
кабинети
към МЦ

-

-

-

-

Индивидуални
амбулатории
за СМП

2 929

41

8

2

263

-

263

-

Групови
амбулатории за СМП

Източник: Национален център по обществено здраве

- Лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди
(субституиращо и поддържащо лечение)
В България лечението с агонисти и агонист-антагонисти е нормативно уредено в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите; Наредба № 2 от 20 юни 2012 г.
за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонист-антагонисти на лица, зависи към опиоиди; Наредба № 24от 2004г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Психиатрия”.
- Лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти означава: предписване на
лекарствени продукти (опиеви агонисти и агонисти-антагонисти – Метадон хидрохлорид,
Морфин сулфат пентахидрат /Субститол/ и Бупренорфин хидрохлорид) в съчетание с широк спектър от медицински и рехабилитационни услуги за облекчаване на неблагоприятните медицински, психологични и физиологични ефекти, присъщи на опиоидната зависимост.
Лечението с агонисти и агонисти-антагонисти включва разнообразни лечебни технологии като:
- краткосрочна и дългосрочна детоксификация;
- поддържащо лечение;
- съпътстващи психо-социални интервенции.
Продължителността на лечението е строго индивидуална за всеки един пациент и се
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определя в зависимост от оценката на състоянието, тежестта на зависимост, терапевтичните
нужди и ресурси на пациента, както и в съответствие с терапевтичния план и прогреса на
пациента в хода на лечението.  
Всяка година програмите за лечение с агонисти и агонист-антагонисти планово (приключили успешно завършващия етап на лечението) напускат около 250 души (8 % от общия
брой пациенти).
Националната здравноосигурителна каса няма никаква роля в лечението на зависимости, а същевременно статистиката показва, че половината от тях са редовно
здравноосигурени и участват в солидарната система за здравно осигуряване.
Брой на здравно осигурените пациенти за периода 2012 – 2014 г.
от субституиращи програми за лечение на зависимости
  Таблица 2
Година

Общ брой пациенти

Брой на здравно осигурените пациенти

2012

3 445

1656

2013

3 563

1727

2014

3 414

1772

Към края на 2014 г. в страната функционират 30 програми за лечение с агонисти и
агонист-антагонисти с общ капацитет 4 632 лечебни места. Общо заетите места към дата
31.12.2014 г. са 3 414.
Функциониращи програми за периода 2012 – 2014 г.
   Таблица 3
Година

Функциониращи
програми

Капацитет места

Общо заети места

2012

31 програми

5 171 места

3 445 места

2013

30 програми

4642 места

3563 места

2014

30 програми

4 632 места

3414 места

Източник: Национален център по наркомании

Съществуващите програми са два типа:
- програми с финансиране от държавния бюджет (държавни и  общински) – общ брой
лечебни места - 1391 за лечение с Метадон хидрохлорид и
- програми без държавно и/или общинско участие с общ брой 3 241 лечебни места.
Министерство на здравеопазването осигурява лекарствения продукт Метадон за лечението на пациентите, включени в:
- държавните и общински програми;
- програми без държавно и/или общинско участие, като пациентите в тези програми
заплащат месечна такса за лечение в размер до 120 лв., равняваща се на една трета от текущия минимален размер на работната заплата за страната.
В останалите програми пациентите заплащат сами както заместителния препарат, така
и медицинското обслужване, като таксите варират между 180 лв. и 300 лв. на месец. От
представените дотук данни е видно, че държавно финансиране се осигурява едва за
една трета от разкритите лечебни места. Това обяснява наличието на толкова незаети
места в програмите, при положение, че пациентите с нужда от такава терапия чакат по 3-4
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години, за да постъпят на лечение. За съжаление, изводът е че по-голяма част от нуждаещите
се не провеждат лечение, защото то остава недостъпно за тях по чисто финансови причини.
1.1.4. Постижения на субституиращите програми
В годишните отчети на част от програмите се отчита подобрено психологично и социално функциониране на пациентите, изграждане на толерантни семейни отношения с техните близки, като дори има сформирани групи за родители / училище за родители. Отчита
се повишаване на интереса на пациентите към психосоциалните интервенции, което е довело и до увеличение на общия брой на задържалите се в психотерапия, повишила се е и
квалификацията на пациентите, тъй като са се записали в университет или са възобновили
студентските си права. Лечението с агонисти и агонист-антагонисти се явява средство за
превенция на разпространението на ХИВ и Хепатит В и С сред рисковата популация от
инжекционно употребяващи наркотици, както и начин за ограничаване на криминогенното
поведение, свързано с употребата с наркотични вещества. Ръководителите на програмите
съобщават и за успешни раждания на свои пациентки, които успяват да полагат адекватни
грижи за новородените си деца.
1.1.5. Основни проблеми и трудности във функционирането на
субституиращи програми
Най-голям проблем във функционирането на програмите се явява отпадането от лечение на пациенти, поради липсата на финансова възможност да го продължат, включително
голяма част от тях поради загуба на работните си места. След като не успеят да си заплатят
няколко месечни вноски, пациентите самоволно напускат програмата, без да им е направена детоксификация с намаляващи дози и контактът с тях се загубва. Поради настъпилата
финансова криза, се отбелязва голяма мобилност на пациентите в програмите, извършване
на сезонна работа, често извън населеното място, в което живеят, или започване на работа
извън пределите на страната, което затруднява работата на екипите. От друга страна, поради
трудовата заетост на част от пациентите в програмите или поради нежелание се затруднява
психологичната и социална работа с тях.
В част от програмите като сериозен проблем е посочена невъзможността на пациенти
с Хепатит С да се лекуват по НЗОК, защото съответната програма не фигурира в Консенсуса
за лечение на Хепатити. Конкретно за програмите, функциониращи на територията на гр.
София, е отбелязано, че хоспитализацията на пациентите с коморбидни разстройства в психиатрични отделения в София е изключително трудна. Друг важен проблем се явява отказа
на медицинската служба в Централния софийски затвор да приема и раздава Метадон през
2014 г., което е довело до прекратяване на лечението на пациентите изтърпяващи наказание
там. Същото се отнася и за пациентите, които са лишени от свобода и са излежавали своите
присъди в Бургаския затвор. В останалите затвори такава възможност изобщо не е била въвеждана. Поради това, значителна част от тези пациенти прекратяват лечението си поради
изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“.
1.1.6. Дейности в областта на психосоциалната рехабилитация на
лица, употребяващи или зависими от наркотични вещества
Психосоциалната рехабилитация и ресоциализация на лица, зависими към наркотични  вещества, се осъществява в 11 програми за психосоциална рехабилитация. Такъв тип
програми функционират към лечебни заведения (през 2014 година - 6 на брой) и към юри-
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дически лица с нестопанска цел, регистрирани като доставчици на социални услуги (през
2014 година - 5 на брой).
Капацитетът на местата, през годините е както следва:
- за 2012 г. – 230 места;
- за 2013 г. – 204 места;
- за 2014 г. –  223 места.
Програмите, които се осъществяват към лечебните заведения, се финансират на база
преминал пациент без оценката на ефективността да има влияние върху осигуряването и
размера на тяхното финансиране. Тези на НПО основно се самофинансират от събираните
от пациентите такси, чиито размер е между 300 и 1500 лв., което ги прави напълно недостъпни за по-голямата част от нуждаещите се от лечение зависими.
По обобщени данни на Министерството на здравеопазването в последнтите 6 години
от държавния бюджет са предоставени 4 869 700 лв. за метадон и за програми за лечение и
рехабилитация, които са позволили лечението на средно 3247 пациента годишно и рехабилитацията на средно 521 пациента годишно.
Общият  брой пациенти/клиенти, преминали през програмите за рехабилитация, през
годините е както следва:
- за 2012 г. - 503 човека, като общият брой пациенти, завършили програмите е 278 човека, което представлява  55 % от приетите пациенти/клиенти;
- за 2013 г. - 519 човека, като общият  брой пациенти/клиенти, завършили програмите
е 262 човека, което представлява  50.4 % от приетите пациенти/клиенти;
- за 2014 г. - 472 човека, като общият  брой пациенти/клиенти, завършили програмите
е 211 човека, което представлява  44.70 % от приетите пациенти/клиенти.
С цел осигуряване на качеството на предлаганите услуги и подпомагане дейността
на професионалистите, работещи в областта на лечението и психосоциалната рехабилитация, през посочения период е извършван мониторинг на дейността на тези програми.
Мониторингът се осъществява от Националния център по наркомании със съдействието
на международни експерти-оценители. Мониторинговите доклади посочват постиженията,
проблемите, бъдещите насоки за развитие на всяка една от областите на дейност и дават
препоръки, както към програмите за подобряване на тяхната дейност, така и към държавата
за подобряване и усъвършенстване на системата от предлагани услуги17. Оценката на обхвата на услуги за целевата група и планирането на услугите от НЦН за необходимия брой
места за лечение в програмите за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти и необходимия брой достигнати клиенти от програмите за намаляване на вредите от употребата
на наркотични вещества се извършва на база Техническото ръководство на СЗО, UNODC,
UNAIDS за държавите по отношение на универсалния достъп до превенция на ХИВ, лечение и грижи за инжекционно употребяващи наркотици18.
1.1.7. Дейности по намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества
Услугите, които предоставят програмите са: раздаване на чисти игли, спринцовки,  
принадлежности за инжектиране, презервативи, лубриканти и здравно-образователни материали. Извършват се консултации за превенция на свръхдоза, насочване към лечение на
17	Конкретна допълнителна информация може да бъде намерена в Годишните отчети за дейността на НЦН на
http://www.ncn-bg.org/docinfo.php.
18	WHO, UNODC, UNAIDS Technical Guide for countries to set targets for universal access to HIV prevention, treatment
and care for injecting drug users, 2009
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инфекциозни заболявания и зависимост, обработват се рани и абсцеси, консултации за семейно планиране и бременност, консултации и информация за намаляване на рисковото
поведение, за видовете социални услуги, за законодателството, свързано с употреба и разпространение на наркотици. Услугите се предоставят в мобилен медицински кабинет, в нископрагов център и на терен сред целевата група.   
На територията на страната функционират 11 програми за намаляване на вредите от
употребата на наркотични вещества, които са разкрити към юридически лица с нестопанска
цел. 10 от програмите се финансират от Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“
на Министерство на здравеопазването чрез Глобален фонд за борба с СПИН, туберкулоза и
малария.
През 2012 година  с услуги са достигнати 10 497 индивидуални клиенти и са извършени 11 014 консултирания и тествания за Хепатит В и С, ХИВ/СПИН и сифилис.
През 2013 година  с услуги са достигнати 7 779 индивидуални клиенти и са извършени
8 190  консултирания и тествания за Хепатит В и С, ХИВ/СПИН и сифилис.
През 2014 година  с услуги са достигнати 8 907  индивидуални клиенти и са извършени 4 743   консултирания и тествания за Хепатит В и С, ХИВ/СПИН и сифилис.
Към 2015 г. остава проблемът с недостатъчната покриваемост с услуги на територията
на страната. В области като Видин, Монтана, Враца, Стара Загора, Сливен, Хасково и Велико Търново няма предоставяне на подобен вид услуги. Основното финансиране на дейността на програмите за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества се
осигурява от Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ на Министерство на здравеопазването чрез Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария. Финансирането
от Глобалния фонд, което се усвоява от България в продължение на 12 години, приключва окончателно в края на 2015 г. и до момента няма яснота дали и как ще бъдат
финансирани тези програми.
Чрез Националната стратегия за борба с наркотиците, Националният център по наркомании финансира дейности, насочени към превенция на рисково поведение, превенция на
свръхдоза и оказване на първа помощ при спешни състояния.
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1.2. Употреба на наркотични вещества в България
През последните пет години се наблюдава тенденция на задържане на броя и дори
лек спад сред проблемно употребяващите опиати (хероин). Това се дължи на застаряване
на групата, силното маргинализиране на употребата на хероин (предимно в квартали т.нар.
„джобове на бедност”). Канабисът остава най-употребяваното вещество както сред общото,
така и сред младото население. Въпреки това България остава сред страните с най-ниска
употреба на канабис в ЕС. По отношение на употребата на кокаин, амфетамини и екстази
България е сред страните със сравнително висока употреба, особено сред младите хора и
при актуалната употреба (последната година и последния месец).
В България продължава тенденцията на общо увеличение на броя на учениците, употребили незаконни наркотични вещества в живота си, което влиза в известно противоречие
с оформящата се тенденция на лек спад в повечето европейски страни, най-вече в употребата на марихуана. Общото увеличение на броя на учениците в България, употребили незаконни наркотични вещества в живота си, се дължи предимно на значителното увеличение
на употребата на други наркотични вещества освен канабис, докато при употребата на канабис в общи линии продължава тенденцията на относително стабилизиране.
В рамките на последните дванадесет години и при общите тенденции, и при употребата на различните основни вещества, от малко под средното европейско равнище България е достигнала до малко, а при амфетамини и екстази значително над средното равнище.
По данни от програмите за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества,
съществува тенденция към застаряване на групата на инжекционно употребяващите наркотици. Общият здравен и социален статус на клиентите продължава да е нисък (бездомни, безработни, без лични документи, с множество инфекции и съпътстващи заболявания).
Криминалността остава висока, увеличава се проституцията и сред двата пола.
Програмите, реализирани по отношение на групата на инжекционно употребяващите,
сочат съществуването на едни и същи проблеми, наложили се още от 2012 година и продължаващи до днес, а именно:
-  застаряване на групата;
- събиране на малки групи употребяващи от български етнос в частни жилища с цел
упражняване на инжекционни практики;
- комбинирана инжекционна употреба на няколко вещества, както  и полиупотреба на
амфетамини, метамфетамини, метдон и перорална употреба на ривотрил и алкохол;
- употреба на инхаланти сред групата от ромски етнос.
По данни на НСИ за периода 2009 - 2013 г. е регистрирано увеличаване на броя на
лицата, преминали през детските педагогически стаи заради употреба на наркотични вещества, както следва:
- за 2009 г. – 307 лица;
- за 2010 г. – 326 лица;
- за 2011 г. – 446 лица;
- за 2012 г. – 437 лица;
- за 2013 г. – 517 лица.
По обобщени данни от национални проучвания19 през периода 2010 - 2012 г. общо
около 560 000 - 570 000 български граждани между 15 и 64 години поне веднъж в живота
си са употребили някакво наркотично вещество. Проучване сред населението между 15 и
19

Информацията е от Националната стратегия за борба с наркотиците 2014 - 2018.
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64 години показва, че към края на 2012 г. 8.4% от населението попада в тази група. Според
проучване от 2012 г., около 0.2% от населението между 15 и 64 години (или 9 000 – 11 000
български граждани) са употребявали марихуана ежедневно или почти ежедневно.20
Според Годишния доклад на министъра на здравеопазването за състоянието на здравето на гражданите броят на проблемните лица употребяващи хероин се движи в порядъка на
20 000 - 30 000 лица годишно.
Изводът, който очевидно се налага от оценката на данните до момента е, че при наличието на общо 7100 места за лечение на наркозависими, повече от половината от които  
(приблизително 4000) не получават финансиране от държавата за извършваното лечение, а
се самофинансират, при минимален брой от 20 000 лица проблемно употребяващи наркотици държавата поема лечението на едва 1/7 от тях (приблизително 3000 лица). Следователно
отделяното от държавата финансиране за лечение на наркозависими в България покрива едва 15% от нуждаещите се лица.

20

Информацията е от Стратегията за борба с наркотиците 2009 – 2013 г.
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1.3. Незаконен трафик и разпространение на наркотици
Най-широко трафикираният наркотик през територията на страната ни е хероинът.
Вследствие на увеличените количества задържан суров опиум и хероин в Афганистан и
Иран, през последните години има спад в задържаните количества хероин, както и в броя на
залавяния на границите на страната. За сметка на това има засилване на транзитния трафик
на екстази през територията на Република България. При регистрираните случаи е установено, че страни доставчици на наркотичното вещество са Холандия и Белгия, като наркотичното вещество е предназначено за страни от Близкия изток и Турция.
От 2010 г. предизвикателството пред борбата с наркотичните вещества са нарича „дизайнерски наркотици”. Те са опит да бъде избегнат правният контрол чрез промяна в химическия състав на познатите синтетични наркотици. Пристрастяването към тях е същото като
към „традиционните” и дори се увеличава, което привлича употребяващите с наркотични
вещества. Предвид бързо развиващите се тенденции за нелегален трафик и пазар на тези
вещества, през 2011 г. са приети промени в Закона за контрол върху наркотичните вещества
и прекурсорите и е приета нова Наредба на Министерския съвет за класифициране на веществата като наркотични, които регламентират максимално гъвкав контрол върху новопоявяващите се наркотични вещества. По този начин в момента в рамките на ЕС България притежава един от най-бързо работещите контролни механизми върху такива вещества. Друг е
въпросът до каква степен бързото налагане на механизми за контрол действително води до
справяне с незаконния трафик на тези вещества.
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1.4. Резултати от борбата с наркотиците
В периода 2009 - 2013 г. се отбелязва напредък в борбата с наркотиците, както в областта на превенцията, така и при рехабилитацията. По отношение на превенцията, създадени
са две програми за работа с деца и юноши, експериментиращи или употребяващи  психоактивни вещества и техните родители. Създадени са и две телефонни линии и интернет чат
за консултиране по въпроси, свързани със зависимости към алкохол и наркотични вещества
към Националния център по наркомании и неправителствени организации, работещи в областта на превенцията. Всички тези дейности са реализирани по проекти с външно финансиране без участието на държавата и без държавни механизми за тяхната устойчивост след
края на проектите.
С цел разширяване на обхвата на реализация на политиката за борба с наркотиците,
на местно ниво за създадени 27 общински съвета по наркотични вещества на територията
на страната.
В областта на рехабилитацията за периода 2009 – 2012 г., благодарение на постоянно
провежданите програми за лечение на наркозависими, се отчита, че броят на наркозависимите се запазва сравнително еднакъв.
От 2007 г. насам са реализирани поредица от програми, подпомагащи превенцията на
зависимостта от наркотици като:
- Програма „Превенция на наркотиците и информация” (2007-2013);
- Проект „Изграждане на информационна линия за наркотиците в България” (2008 2011), насочен към информиране и подкрепа по въпроси, свързани с наркоманиите;
- Проект „Европейско изследване за разпространение на синдрома на хиперактивност
с дефицит на вниманието сред разстройствата, дължащи се на употреба на психоактивни
вещества” (2009 - 2010);
- Проект „Зона политика” (2011-2013), който включва извършването на оценка на политиката по отношение на наркотиците;
- Проект за обучение за превенция и справяне със свръхдоза (2013) и много други.
Всичко това са също проекти, финансирани от външни донори, донорски организации
и програми, по които държавата не участва, не предоставя финансиране и не осигурява условия за тяхната устойчивост.
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2.1. Стратегическа рамка
2.1.1. Национална стратегия за борба с наркотиците 2009 - 2013
Националната стратегия за борба с наркотиците 2009 - 2013 г.21 включва две основни области на действие - намаляване на търсенето и намаляване на предлагането - и три
пресечни области - публична информационна система и научно-изследователска дейност,
национална координация и международно сътрудничество и усъвършенстване на законодателството. За изпълнение на Националната стратегия е изготвен План за действие, съдържащ конкретни мерки за намаляване на търсенето и предлагането на наркотици, срокове за
изпълнението и отговорни институции. Стратегията сочи като глобални цели:
- опазването на общественото здраве и благосъстояние, здравето и благосъстоянието
на отделния човек, гарантиране висока степен на сигурност за обществото, чрез предприемане на балансиран и интегриран подход по отношение на проблема с наркотиците и наркоманиите и
- намаляването на предлагането на незаконни наркотични вещества и прекурсори, чрез
повишаване ефективността на правоприлагащите и контролните органи, засилване на превантивните действия срещу престъпления, свързани с наркотици и ефективно сътрудничество в рамките на съвместен подход.
Като основни принципи в борбата с наркотиците са посочени:
- върховенство на закона;
- зачитане на правата на човека;
- балансиран и интегриран подход – балансиране и интегриране на ефективни подходи
в областта на намаляване на търсенето и предлагането на наркотици;
- ефективност и ефикасност – гарантиране на успешното изпълнение на стратегическите задачи;
- подход, основан на доказателства – интеграция на доказателства от научни проучвания и опит;
- прозрачност – управление и изпълнение на стратегията, достъпни за външно наблюдение и контрол;
- партньорство и сътрудничество - изпълнение на националната стратегия с широко
участие на институции, социални партньори, представители на частния сектор и гражданското общество.
С изпълнението на Стратегията на национално и местно ниво са натоварени редица институции - Дирекция „Наркотични вещества” в Министерството на здравеопазването,
Националния център по наркомании към Министерството на здравеопазването, Междуведомствената комисия за прекурсорите към Министъра на икономиката, Национална агенция „Държавна сигурност”, Главна дирекция „Криминална полиция” на Министерството на
вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция” на Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници” към Министерството на финансите. Общото ръководство
и координация следва да бъде осъществявано от Националния съвет по наркотичните вещества. Съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в него
участват: министърът на здравеопазването (председател), заместник - министър на правосъдието, главният секретар на МВР и заместник - председателят на ДАНС, представители
на Президента на Република България, на Върховния касационен съд, Върховния админи21

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=656
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стративен съд, Върховната касационна прокуратура, Националната следствена служба и на
Изпълнителната агенция по лекарствата и на заинтересованите министерства и ведомства.
В Националния съвет по наркотични вещества не членуват неправителствени организации.
Прави впечатление също превесът на държавните служби, ангажирани с правоприлагане и
силови мерки, за сметка на службите, ангажирани със здравеопазване и социални услуги.
2.1.2. План за действие за изпълнение на националната стратегия за
борба с наркотиците 2009 – 2013
Планът за действие22 е разработен в изпълнение на Националната стратегия за борба
с наркотиците и е предвиден като основен организационно-управленски инструмент за реализация на стратегията и представлява неразделна част от нея. Той се базира на натрупания
национален опит, както и на оценките и препоръките на Европейския съюз в областта на
борбата с наркотиците. Планът включва 2 големи Стратегически области на действие: „Намаляване на търсенето на наркотици” и „Намаляване на предлагането на наркотици” и 3 пресечни области на дейност: „Публична информационна система и научно-изследователска
дейност”, „Национална координация и международно сътрудничество” и „Усъвършенстване на законодателството”. В рамките на тези области са обособени общо 21 стратегически
задачи за изпълнение в периода, всяка от които е детайлизирана чрез подзадачи, цели, показатели и време за изпълнение и отговорни за изпълнението органи. Планът за действие
подлежи на ежегоден отчет и актуализация при необходимост. Към настоящия момент няма
данни и не е налице публично информация относно правена оценка на ефективността на
изпълнението на националната стратегия и Плана за действие 2009 - 2013, въпреки, че през
2014 г. беше приета нова стратегия да периода 2014 – 2018 г. .
2.1.3. Националната стратегия за борба с наркотиците 2014 – 2018
Националната стратегия за борба с наркотиците 2014 – 2018 г.23 е съобразена със Стратегията на ЕС за борба с наркотиците (2013 - 2020 г.). В нея е предвидено и това, че тя се
базира на резултатите, постигнати при изпълнение на предишните национални стратегии.
Националната стратегия 2014-2018 г. включва две стратегически области на действие - намаляване на търсенето и намаляване на предлагането и три съвместни области на дейност:
- координация, международно сътрудничество и усъвършенстване на законодателството;
- публична информационна система и научно изследователска дейност;
- мониторинг и оценка.
Като приоритети в Стратегията са изведени:
- осигуряването на адекватно и устойчиво финансиране на програмите, което да е обвързано с оценка на тяхната ефективност и на капацитета за предоставяне на съответните
услуги чрез:
- получаване на финансиране от НЗОК;
- получаване на финансиране от държавния и общинските бюджети;
- повишаване на възможностите за достъп до услуги за намаляване на търсенето в
22	http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=h
ttp%3A%2F%2Fwww.emcdda.europa.eu%2Fattachements.cfm%2Fatt_35441_BG_Bulgaria%2520Action%2520Pl
an%25202009-2013%2520Bulgarian.pdf&ei=0c6HVYu9I4KtsgHSl7yICw&usg=AFQjCNGD8ZDIRthgY663UmuzLuVZe5hR
Ng&bvm=bv.96339352,d.bGg
23
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=937
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места за лишаване от свобода;
- подобряване на възможностите за лечение и психосоциална рехабилитация на правонарушители със зависимост към наркотични вещества чрез  промяна в нормативна уредба;
- поддържане и развитие на научноизследователска дейност и практика  в областта на
наркотиците и наркоманиите.
2.1.4. План за действие за изпълнение на националната стратегия за
борба с наркотиците 2014 – 2018
Планът за действие24 е разработен в изпълнение на Стратегията и е изцяло съгласуван
с Европейската стратегия за борба с наркотиците 2013-2016 г.25 Той съдържа конкретни мерки за реализиране на стратегическите задачи за намаляване на търсенето и за намаляване
предлагането на наркотици, срокове за изпълнението им и отговорни институции. Определяйки 24 стратегически задачи, Планът за действие допълнително детайлизира необходимите мерки за постигането на резултати в зададените стратегически области и съвместните
области на дейност, като поставя конкретни показатели, времеви рамки и отговорни за изпълнението институции.
В сравнение със Стратегията 2009-2013 г. се наблюдава леко изменение в структурната
рамка. Стратегическите области на дейност се запазват същите - намаляване на търсенето
на наркотици и намаляване на предлагането на наркотици. „Пресечните области на дейност”
са преименувани на „съвместни области на дейност”, но по същество са запазени същите координация, международно сътрудничество, усъвършенстване на законодателството, публична информационна система и научноизследователска дейност. Добавена е нова област
на дейност - „Мониторинг и оценка”. В Плана за действие по тази дейност са предвидени
две стратегически задачи - изготвяне и приемане на ежегоден доклад на Националния съвет
за наркотичните вещества за изпълнението на Плана, което е било предвидено и в Стратегията за периода 2009-2013 г. Новост е изискването за изготвяне на независима оценка за
изпълнението на Стратегията и Плана за действие. Наблюдава се допълване на списъка с
отговорните за изпълнението на Стратегията органи. В него вече фигурират и Научноизследователският институт по криминалистика и криминология при МВР, Държавната агенция
за закрила на детето и Дирекция „Растениевъдство” на Министерството на земеделието и
храните. Може да се заключи, че Стратегията за борба с наркотиците 2014 – 2018 г. и Планът
за нейното изпълнение са създадени като логично продължение на Стратегията и Плана за
периода 2009 - 2013 г. и продължават зададените в тях насоки за превенция.

24
25

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=937
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XG1130%2801%29&from=BG
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2.2. Правна рамка
2.2.1. Международни източници на правото
Република България е ратифицирала Единната конвенция на ООН по упойващите вещества от 1961 г., както и Протокола от 1972 г., с който е изменена и допълнена, Конвенцията на ООН за психотропните субстанции от 1971 г., Конвенцията на ООН за борба срещу
незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества от 1988 г. България е ратифицирала и Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателни дела, която е насочена към
усъвършенстване на правилата за взаимопомощ по наказателни дела между страните - членки на Европейския съюз.
С присъединяването на Република България към ЕС на 1 януари 2007 г. влезе в сила
глава 5 от Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест. В националното законодателство са отразени Рамково решение 2004/757/ ПВР за минималните разпоредби, съставляващи елементи на криминалните деяния и наказания в сферата на незаконния трафик
на наркотици и Рамково решение на Съвета на Европейския съюз (2005/212/ПВР) относно
конфискация на облаги, средства и имущества от престъпления - условие за общата и надеждна политика на ЕС срещу наркотиците.
Република България е сключила двустранни спогодби за сътрудничество в областта на
превенцията, лечението, рехабилитацията на наркоманиите и контрола на дейностите с наркотични вещества за медицински цели (с Република Македония, Република Молдова, Република Черна гора, Република Румъния, Република Словения и други), както и 20 двустранни спогодби в областта на митническото сътрудничество. Сключени са 19 споразумения за
полицейското сътрудничество със страни-членки на ЕС, които предвиждат опростяване на
обмена на информация и данни между правоприлагащите органи на тези страни. С други 16
държави са подписани двустранни споразумения, които предвиждат сътрудничество в борбата с наркотиците. В областта на полицейското сътрудничество България е ратифицирала
Конвенцията за Европол и три Протокола за съвместни екипи за разследване, за “прането”
на пари и Датския протокол за разширяване мандата на Европол.
Съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България, посочените международни договори са част от вътрешното право на страната и те имат предимство пред тези
норми на вътрешното законодателство, които им противоречат. В частта за контрол на прекурсорите на наркотични вещества, със сила на директно прилагане са регламентите на ЕС,
които представляват неразделна част от законодателството в областта на прекурсорите в
България (Регламент № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, Регламент
№ 111/2005 на Съвета и Регламент на Комисията № 1277/2005, предвиждащ правилата за
прилагане на Регламент № 273/2004 и на Регламент № 111/2005).
2.2.2. Национално законодателство
Конституция на Република България
В съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека и Пакта за икономическите, социалните и културните права, чл. 52 от българската Конституцията регламентира
правото на здравеопазване. Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо
им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване при
условия и по ред, определени със закон. Здравеопазването се финансира от държавния бюджет, от работодателите, от лични и колективни осигурителни вноски и от други източници
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при условия и по ред, определени със закон. Държавата закриля здравето на гражданите и
насърчава развитието на спорта и туризма.  Никой не може да бъде подлаган принудително
на лечение и на санитарни мерки, освен в предвидените от закона случаи.
Закон за здравето
В глава втора, раздел IV на Закона за здравето употребата на наркотични вещества е
определена като „рисков за здравето фактор” и е посочено, че е в правомощията на министъра на здравеопазването и други компетентни държавни органи, в сътрудничество с неправителствения сектор, да създават условия за ограничаването. Това трябва да стане чрез
национални програми, осъществяващи информационни, образователни и профилактични
дейности и достъп до медицинска и социална помощ на засегнатите лица. Здравните кабинети в детските градини, училищата и специализираните институции за предоставяне
на социални услуги за деца (домове за деца, социалните учебно-професионални центрове, приюти и центрове за временно настаняване) изрично са задължени да организират и
провеждат програми за предпазване от употреба на наркотични вещества и психотропни
субстанции. Здравните рискове при тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотични вещества следва да бъдат част от утвърдените учебни планове в училищата.
Съгласно чл. 53, ал. 3 от Закона за здравето едно на сто от средствата, постъпили в държавния бюджет от акцизите върху тютюневите изделия и спиртните напитки се използват
за финансиране на националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества. Събраните за целите
на изготвянето на настоящата оценка данни сочат, че държавата не изпълнява това свое законово задължение, такива средства не се отпускат от бюджета и съответно не се разходват
по предназначението, предвидено по закона.
Съгласно разпоредбите на глава пета „Психично здраве”, раздел II „Задължително
настаняване и лечение”, на задължително настаняване и лечение подлежат лица с психични разстройства по смисъла на чл. 146 от ЗЗ, които биха могли да бъдат и зависими лица и
които поради заболяването си могат да извършат престъпление, представляващо опасност
за близките им, за околните, за обществото или застрашава сериозно здравето им. Задължителното настаняване и лечение се постановява с решение на съд. В съдебното производство
задължително участват защитник, психиатър и прокурор.
Субсидиарно приложение в сферата имат Законът за лечебните заведения (урежда
статута на центровете за психично здраве), Законът за социално подпомагане (урежда статута на органите по социално подпомагане и социалните услуги) и Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина (по въпросите, свързани с употреба на лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества препраща към специалния ЗКНВП и забранява
изрично разпространяването на мостри от такива лекарствени продукти, както и определя
специфичната маркировка на опаковката на тези продукти).
Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Законът за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е в сила от 1999 г.,
последно е изменян през февруари 2015 г. Той урежда организацията, правомощията и задачите на държавните органи, осъществяващи контрол върху производството, преработването, търговията, употребата, съхраняването, вноса, износа, транзита, пренасянето, превозването и отчетността на наркотични вещества, както и върху пускането на пазара, вноса и
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износа на прекурсори; мерките срещу злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества; мерките по прилагането на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент
и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества, Регламент (ЕО) № 111/2005
на Съвета относно определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността
и трети страни в областта на прекурсорите и Регламент (ЕО) № 1277/2005 на Комисията за
установяване на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 273/2004 и Регламент (ЕО)
№ 111/2005 и научноизследователската и експертната дейност, свързана с наркотични вещества и прекурсори. С последните изменения и допълнения на ЗКНВП, в сила от месец
февруари 2015 г., бе създадена Междуведомствена комисия за контрол на прекурсорите към
министъра на икономиката, която е национален компетентен орган по смисъла на чл. 11 от
Регламент 273/2004 и на чл. 27 от Регламент 111/2005.
Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични
В изпълнение на чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП е приета Наредба за реда за класифициране на
растенията и веществата като наркотични, която създава три класификационни списъка:
- 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 (Приложение № 1);
- списък II - Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и
ветеринарната медицина (Приложение № 2);
- списък III - Рискови вещества (Приложение № 3);
Мотивирани предложения за промяна в списъците се правят до председателя на Националния съвет по наркотичните вещества към Министерския съвет. Министърът на здравеопазването по решение на НСНВ внася в Министерския съвет предложения за съответните промени.
Наказателен кодекс
В Наказателния кодекс са посочени съставите на престъпленията с предмет наркотични вещества и прекурсори. Престъпленията, свързани с наркотични вещества са уредени в
глава единадесета „Общоопасни престъпления”, раздел III „Престъпления против народното здраве и против околната среда” в Наказателния кодекс на Република България, чл. 354а
- чл. 354в. Размерът на наказанията, предвидени в чл. 354а доста варира през годините. С
изменение от 1999 г.26, разпространението на наркотични вещества се наказва с лишаване от
свобода от 2 до 10 години и кумулативно глоба в размер от 1 до 20 млн. лева. Следващото
изменение, в края на 1999 г., отчита деноминацията на българския лев и размерът на глобата
е преизчислен - от 1 000 до 20 000 лв.
С изменението от 17.03.2000 г. текстът е допълнително детайлизиран. От една страна е въведено разграничението на високорискови и рискови наркотични вещества, което
влияе на размера на наказанието (от 10 до 15 години ЛОС и глоба от 100 до 200 хил. лв. за
високорискови; от 3 до 15 години ЛОС и глоба от 10 до 100 хил. лв. за рискови наркотични вещества). От друга страна, е въведена хипотезата, когато предмет на престъплението
са прекурсори или съоръжения или материали за производството на наркотични вещества.
Предвиденото наказание е равно на това за производството, преработката, придобиването,
разпространяването, съхраняването, държането и превозването на рискови наркотични ве26

ДВ., бр. 7 от 26.01.1999 г.
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щества и техни аналози, а именно - от 3 до 15 години ЛОС и глоба от 10 до 100 хил. лв. за
рискови наркотични вещества. Последващите изменения на текста водят до парадоксалния
факт, че наказанието за прекурсори, съоръжения или материали за производството на наркотични вещества е по-тежко отколкото за разпространението на самите наркотични вещества.
В периода 17.03.2000 - 30.03.2004 г. придобиването, съхраняването, държането или
пренасянето на наркотично вещество в размери, сочещи, че то е предназначено за еднократна употреба е било декриминализирано. През 2004 г. е отменена алинея 3 на Чл. 354а, която
предвиждаше тази декриминализация. В резултат на тази промяна наказанията за притежание на всякакъв вид и всякакво количество незаконни вещества се изравняват с наказанията
за разпространение и с тези за умишлено убийство. Непосредственият ефект от тази промяна е, че броят на зависимите лишени от свобода се е увеличил близо три пъти:
- от 565 пристрастени лица през 2003 г.;
- до 1071 пристрастени лица през 2005 г.;
- до 1342 пристрастени лица през 2006 г.
През 2006 г. са намалени санкциите за притежание и разпространение на наркотични
вещества. За разпространение на високорискови наркотични вещества или техни аналози
- с лишаване от свобода от две до осем години и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди
лева, а за рискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода от една
до шест години и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева. Притежанието на наркотично
вещество е наказуемо с от 1 до 6 години лишаване от свобода за високорискови вещества и
до 5 години лишаване от свобода за рискови вещества. В маловажни случаи наказанието е
глоба до 1 000 лв.
Подобна тенденция в размера на наказанията се забелязва и в прегледа на редакциите на чл.
354б. В периода 17.03.2000 - 12.09.2006 предвиденото наказание за склоняване на лице към употреба на наркотични вещества е било завишено на от 1 до 10 години лишаване от свобода и глоба от
5 до 10 хил. лв. След измененията от 2006 г. законодателят се връща към първоначалното
наказание, а именно - от 1 до 8 години лишаване от свобода и глоба от 5 до 10 хил. лв. В редакцията на чл. 354в се наблюдават промени в минимума на определеното наказание, който
варира между 1 и 3 години. Съгласно съдебната практика, конкретното съдържание на активния компонент в наркотичното вещество няма значение за възникването на съответната
наказателна отговорност. Точната концентрация има значение единствено като фактор при
определяне на наказанието, но не съставлява елемент от обективната страна на състава на
престъплението.27
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Обвиняеми лица за престъпления, свързани с наркотици
за периода 2009 – 2013
Таблица 4
Глави от
Наказателния
кодекс
и някои видове
престъпления

Брой обвиняеми лица, делата на които са завършили с:
Общо

осъждане

условно
осъждане

оправдаване

прекратяване

освобождаване от
наказание

9

1

Престъпления,
свързани с
наркотици, 2009 г.

1340

693

604

33

Престъпления,
свързани с
наркотици, 2010 г.

1537

765

725

4

-

Престъпления,
свързани с
наркотици, 2011 г.

1465

671

761

30

2

Престъпления,
свързани с
наркотици, 2012 г.

1460

641

786

32

1

Престъпления,
свързани с
наркотици, 2013 г.

1661

647

844

55

1

114

Източник: Национален статистически институт

Увеличаващият се брой на условните осъждания показва, че се увеличава броят на
първите осъждания. Впечатляващ е броят на «освободени от наказание» през 2013 г. При
подобно наименование на категорията не става съвсем ясно кои случаи са визирани, но
може да се предположи, че става въпрос за случаи на сключени споразумения, при които е
приложена хипотезата на чл. 55, ал. 3 от НК - неналагане на по-лекото наказание (глоба).
В повечето европейски държави притежанието на наркотици с цел лична употреба е
криминализирано и е наказуемо с „лишаване от свобода”. След 2000 г. обаче в много европейски държави се наблюдава тенденция по неналагане на лишаване от свобода за правонарушения, свързани с лична употреба. Някои държави изрично са се отказали от възможността за лишаване от свобода, докато други напълно са премахнали наказателното преследване
на притежанието на наркотици с цел лична употреба за сметка на административно-наказателни санкции (обикновено глоба). Според статистическите данни, за 2012 г. на територията
на Европа е имало над един милион правонарушения, свързани с употреба или притежание
с цел употреба на наркотици. Над 3/4 от тях са били свързани с употребата на канабис.

33

34

ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ ДОКУМЕНТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА ПО НАРКОТИЦИТЕ

R I A.B G

Отчетени правонарушения, свързани с употреба на наркотоци
или притежание с цел употреба в Европа.
Тенденции и разбивка по видове наркотици.

Източник: Европейски доклад за наркотиците, изготвен от EMCDDA

За периода 2006 - 2012 г. в Европа се наблюдава ръст от 28% на престъпленията, свързани с предлагане на наркотици. Отново, най-голям дял имат престъпленията с предмет
канабис, тенденцията на занижено предлагане на кокаин и хероин се запазва.
Отчетени правонарушения, свързани с предлагане
на наркотици в Европа.
Тенденции и разбивка по видове наркотици.

Източник: Европейски доклад за наркотиците, изготвен от EMCDDA

Съгласно чл. 92 от Наказателния кодекс, когато престъплението е извършено от лице,
което „страда от алкохолизъм или от друга наркомания“, съдът може наред с наказанието да
постанови и принудително лекуване. Когато е наложено наказание без лишаване от свобода,
принудителното лекуване се извършва в медицински заведения със специален лечебен и
трудов режим по време на изпълнение на наказанието. Срокът за принудителното лекуване
се приспада от срока на лишаването от свобода. При необходимост, съдът може да постано-
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ви лекуването да продължи и след освобождаването на осъдения от мястото за лишаване от
свобода. Принудителното лекуване се прекратява от съда, когато неговото продължаване не
е повече необходимо.
Наркозависимите в пенитенциарната система на Република България28
По официални данни наркозависимите представляват повече от 20% от затворническата популация в България. Значителният брой на зависими лица в пенитенциарната система налага преосмислянето на редица въпроси на наказателната политика, свързани както с
уредбата на престъпленията, свързани с наркотични вещества, така и с третирането на тези
лица в местата за лишаване от свобода и медицинското им обслужване.
При постъпването му в съответното място за лишаване от свобода всяко осъдено лице
се подлага на медицински преглед, психологическо изследване и санитарно-хигиенен контрол. Това става по време на престоя на лицето в „приемното отделение”, в което новопостъпилите се настаняват първоначално (чл. 26, ал. 4 от Правилника за приложение на закона
за изпълнение на наказанията и задържането под стража). При установяване на наркотична
зависимост, психиатърът или психологът дават становище по отношение на мерките, които
трябва да се предприемат по време на изтърпяване на наказанието. Зависимостта от наркотици като част от оценката на здравословното състояние на осъденото лице се вписва
в медицинското му досие и се съхранява в медицинския център на съответния затвор или
поправителен дом.
При сега действащото законодателство, наркотичната зависимост сама по себе си би
могла да доведе до настаняване на осъденото лице в по-строго охранявано място за лишаване от свобода (чл. 59, ал. 2, т. 2 от ЗИНЗС). Със заповед на началника на затвора в затворническите общежития от закрит тип могат да се обособяват отделения за настаняване на
лишени от свобода с висока степен на обществена опасност, страдащи от алкохолизъм или
наркомания, лица с психически разстройства или уязвими лица с оглед на тяхната безопасност (чл. 60, ал. 2 от ЗИНЗС). На практика, в повечето места за лишаване от свобода това
не се прави29, въпреки че повечето експерти смятат, че изолацията от останалите лишени от
свобода би била полезна с оглед както на лечението на наркозависимите, така и на генералната превенция.
Един от основните проблеми, свързани с медицинското обслужване на лишените от
свобода, страдащи от наркотична зависимост, е, че много малка част от тях на практика
се подлагат на специализирано лечение по време на изтърпяване на наказанието. Лечение
получават между 20 и 40 човека, отделно има 20 групи с психолози за рехабилитация. Затворите са благодатна почва за ХИВ и хепатит. Въпреки че като високорискова група наркозависимите подлежат на скринингово изследване за ХИВ, то не може да бъде направено
принудително и  наркозависимите могат винаги да откажат подобно изследване.
Що се отнася до социалната и възпитателната работа, зависимостта от наркотични
вещества не се взима като отделно обстоятелство, част от първоначалната оценка и индивидуалния план за изпълнение на присъдата. По-скоро тя е приемана като отегчаващ фактор
28
29

 ж. по-подробно „Пенитенциарната политика и система в Република България”, публикация на Центъра за
В
изследване на демокрацията, 2011 г., София
Наркотици, престъпления и наказания, Български хелзинкски комитет, С., 2007, с. 72 - 73. Според доклада
обособени сектори за наркозависими, които функционират на принципа на комуната, има в затворите в Стара
Загора и Бургас.
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по отношение на риска от рецидив и вреди. Единствено при уредбата на специализираните
програми за индивидуална и групова работа законът посочва, че една от целите на тези
програми е преодоляването на зависимости (чл. 157, ал. 2, т. 3 от ЗИНЗС). Участието в тези
програми е на доброволни начала и зависи единствено от избора на съответното лице (чл.
157, ал. 3 от ЗИНЗС).
Когато лице, зависимо от наркотични вещества, бъде осъдено на пробация, на основание чл. 42а, ал. 2, т. 4 от НК, наказанието може да включва като пробационна мярка включването на осъдения в специална програма за лица, зависими от наркотични вещества. ЗИНЗС
уточнява, че тези програми могат да бъдат развиващи и корекционни, като корекционните
програми могат да бъдат програми за преодоляване на зависимости (чл. 217, ал. 1 - 3 от
ЗИНЗС). Когато на осъденото лице бъде определена пробационна мярка включване в програма за лица, зависими от наркотици, то е длъжно да участва в нея. Ако лицето не участва
в програмата, в която е включено, то подлежи на наказание (устно или писмено предупреждение), като може да се стигне и до замяна на пробацията с лишаване от свобода. Основен
проблем е липсата на механизъм за установяване на употребата на наркотични вещества от
страна на наркозависимите - единственият начин пробационният служител да разбере това е
чрез интервюто, което провежда с осъденото лице в началото на изпълнение на наказанието.
Логично, повечето осъдени не желаят да разговарят на тази тема с пробационните служители и дори умишлено крият подобна информация.
По въпроса кое наказание е по-ефективно по отношение на превенцията на престъпленията, свързани с наркомании - лишаването от свобода или пробацията - няма единно
мнение. От една страна, местата за лишаване от свобода осигуряват необходимото откъсване от средата и по-концентрирано и продължително въздействие върху наркозависимите.
От друга страна, обаче, лошото материално състояние на местата за лишаване от свобода от
националната пенитенциарна система поставя под въпрос доколко обективно съществува
възможност за предприемане на адекватни мерки за лечение. Като основно предимство на
пробацията се сочи липсата на затворено общество, благоприятстващо разпространението
на наркотици сред лица, неупотребявали до този момент.
2.2.3. Подзаконова нормативна уредба на превенцията и лечението
на наркоманиите
В момента действа детайлизирана подзаконова уредба на превенцията и лечението на
наркоманиите, която се съдържа в Наредба № 6 от 11.04.2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества (Наредба №
6 от 2014), Наредба № 2 от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми
за лечение с агонисти и агонисти - антагонисти на лица, зависими към опиоиди (Наредба №
2 от 2012), Наредба № 7 от 7.09.2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми
за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества (Наредба № 7 от 2011) и
Наредба № 8 от 7.09.2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични
вещества (Наредба № 8 от 2011).
Наредба № 6 от 2014
Наредба № 6 от 11.04.2014 г. регламентира дейностите по превенция на употребата на
наркотични вещества като активен процес за повишаване на информираността, за създаване
на условия и подпомагане изграждането на индивидуални и групови познания и умения,
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които утвърждават здравословния начин на живот и здравето у човека. Разграничени са четири типа програми за превенция, в зависимост от целевата група:
- програми за универсална превенция, насочени към големи групи от населението
(обособени общности на етнически, религиозен и/или териториален принцип, ученици,
квартали) без предварителни данни за риска от употреба на наркотични вещества;
- програми за селективна превенция, които са насочени към определени групи от населението, идентифицирани на база на социални, демографски и икономически фактори за
уязвимост по отношение употребата на наркотични вещества;
- програми за индикативна превенция, насочени към индивиди, при които съществуват
индикации, свързани с индивидуалния риск от развиване на вредна употреба или синдром
на зависимост, ранни признаци на проблемна употреба или проява на друг вид проблемно
поведение; програмите за индикативна превенция предвиждат скрининг, оценка на състоянието и насочване към необходимите за индивида услуги;
- програми за превенция в средата, които са насочени към работа с културната, социалната и правно - икономическата среда, които влияят върху избора на здравословен начин
на живот.
Наредба № 2 от 2012
Наредба № 2 от 20.06.2012 г. предвижда, че програмите за дългосрочно лечение с лекарствени продукти, съдържащи опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на опиоидна зависимост (МКБ-10, F.11) в съчетание с медицински и психосоциални услуги/интервенции
за лечение на телесни, психични и поведенчески разстройства, присъщи на опиоидната зависимост, се провеждат от индивидуални практики за психиатрична помощ, групови практики за психиатрична помощ, медицински център и диагностично-консултативен център,
в които работи лекар с призната специалност по психиатрия, център за психично здраве и
лечебно заведение за болнична помощ, осъществяващо психиатрична помощ, както и от
лечебните заведения към местата за лишаване от свобода.  Разрешението за провеждане на
подобни програми се дава от министъра на здравеопазването или изрично оправомощен от
него заместник-министър. Наредбата подробно описва процедурата по кандидатстване за
разрешение.
Наредба № 7 от 2011
Наредба № 7 от 07.09. 2011 г. определя условията и реда за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества. В тях са включени 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 с цел
намаляване на вредите и подкрепа на позитивните промени в поведението;
- превенция на свързаните с употребата на наркотични вещества инфекциозни заболявания, включваща 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; имунизация за хепатит B; раздаване на презервативи; насочване към лечение на кръвнопреносими инфекциозни заболявания, причинени
вследствие употребата на наркотични вещества и сексуално предавани инфекции; медицински консултации чрез мобилен медицински кабинет на лица, употребяващи наркотични
вещества; насочване към лечение на зависимостта към наркотични вещества;
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- предоставяне на информация и обучение по превенция на смъртността, свързана с
употребата на наркотични вещества.
Дейността на програмите за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества подлежи на контрол и мониторинг от Националния център по наркомании. Ежегодно лицата, осъществяващи програми, представят в Националния център по наркомании
отчет за дейността на съответната програма за предходната година.
Наредба № 8 от 2011
Наредба № 8 от 07.09.2011 г. урежда условията и редa за осъществяване на програми
за психосоциална рехабилитация на лица с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на наркотични вещества.
Програмите за психосоциална рехабилитация се осъществяват от институции и лица
по чл. 18 от Закона за социално подпомагане и от лечебни заведения по чл. 89, ал. 1, т. 2 и 3
от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. При положение, че програмата е в съответствие с изискванията на наредбата и утвърдените методики в областта
на психосоциалната рехабилитация, съгласие за нейното осъществяване дава директорът на
Националния център по наркомании. НЦН поддържа база данни на лицата, които осъществяват програми.30
Предвидена е възможност за участие в програмите на лица с личен опит в оздравяването от злоупотреба с наркотични вещества, които са преминали успешно през лечение,
психосоциална рехабилитация и/или групи за взаимопомощ. Условията са те да не са злоупотребявали с наркотични вещества през последните 2 години и  да са завършили курс за
обучение по програма, утвърдена от Националния център по наркомании.

30

http://www.ncn-bg.org/reg2.php
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3.1. Анализ на данните от проведените проучвания
За целите на настоящата оценка беше потърсена информация от следните институции: Национален център по наркомании към Министерство на здравеопазването, Национален съвет по наркотичните вещества, отдел „Наркотични вещества” в  Министерство  на
здравеопазването, Национален фокусен център към Националния център по наркомании,
Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката,
Министерство на младежта и спорта, Държавната агенция “Закрила на детето“, Междуведомствена комисия за контрол на прекурсорите към министъра на икономиката, Държавна
агенция ”Национална сигурност”, Главна  дирекция “Криминална  полиция” в  Министерство  на вътрешните работи,  Главна  дирекция  “Гранична  полиция” в   Министерство на вътрешните работи, Агенция ”Митници” към Министерство на финансите, представители на
Общинските съвети по наркотични вещества и Превантивно- информационните центрове
към тях, Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към МС и нейните местни поделения. Беше анализирана и информация от национални и регионални печатни, електронни и интернет медии в периода 01 май
2014 до 01 май 2015 г.
Изчерпателна информация беше получена от Министерството на здравеопазването и
неговите структури, основно в лицето на Националния център по наркомании и от Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към МС и нейните местни поделения. Останалите институции предоставиха оскъдна
информация или уведомиха писмено, че нямат данни. Това създаде трудности по извършването на оценката, но по-важното бе, че разкри системен проблем – институциите отговорни за провеждане на политиките по намаляване на търсенето и предлагането на
наркотици не разполагат с точна информация, не поддържат бази данни, не разполагат с обобщена публично достъпна статистика и няма ефективна координация между
дейността им в тази посока.
От проведеното като компонент от настоящата оценка проучване могат да бъдат откроени няколко основни тенденции във връзка със социално-икономическата ефективност
на политиката по наркотиците в България за периода 2009-2014 г. Всички анкетирани са
категорични, че броят на наркозависимите в този период расте. Наблюдават се тенденции
към увеличаване на броя на употребяващите стимуланти и дизайнерски дроги и намаляване
на броя на зависимите от опиати. Активно се употребяват медикаменти от типа на бензодиазепините, споделят интервюирани от  местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Като сериозен проблем се отчита нарастващата
комбинирана употреба на вещества, свързана с още по-голям риск от фатални последици
за живота и здравето на зависимите лица. Наблюдава се  тенденция деца на все по-ниска
възраст да експериментират с употреба на наркотични средства. Социалното положение на
наркозависимите е разнородно. Сред тях има хора както с нисък, така и със среден и висок
социален статус. Самите наркозависими влошават своето социално-икономическо положение, като стават все по-бедни и безработни, както те, така и техните семейства.
Анкетираните не могат да посочат пряка връзка между социално-икономическите условия в държавата и броя на наркозависимите, но считат, че съществува и повечето изказват
мнение, че е необходимо тя да се изследва. Преобладават мненията, че безработицата, особено младежката, е един от факторите за „зарибяване” на млади хора.
Сред факторите, които карат хората да употребяват наркотични вещества, интервю-
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ираните посочват „трудността на индивида да се адаптира към промените и провокациите
на външния свят, вътрешни конфликти и трудност в разрешаването им, дефекти в себезащитата на личността, любопитството, липса на адекватна информация за рисковете, желание
за принадлежност към определена група, лошо влияние на приятелската среда, неумение да
се казва „не“ и страх от отхвърляне, усещане за самота, социалната несигурност, семейната
среда, микрогрупата, обкръжението, приятелският кръг, презадоволеност, значителен спад
на изискванията на училището и гражданското общество към морала и слаб ангажимент
към възпитанието на младите хора.”
Употребата на наркотични вещества се разглежда като средство за бързо и лесно разрешаване на проблеми, справяне със стреса. Оценките за ефективността на превенцията и
лечението на наркотичната зависимост в България са полярни. Интервюираните споделят:
„Превенцията е хаотична и на парче, често се работи само по проекти или от недостатъчно добре подготвени хора или просто доброволци. Говоренето за пристрастеностите е деликатна работа.”
„Лечението на зависимости в България се развива, раздирано от противоречия. Има
трудности и различни обяснителни модели на зависимостта и оттам различни стратегии за терапия, които в България често се конфронтират и противопоставят. Трудно се
разбира хроничният и рецидивиращ характер на болестта. Има разработени стандарти
за добра практика. Има лечебни институции – частни, с международни отличия за добра
практика, които предлагат моделни програми за медикаментозно подкрепена психотерапия на зависимостите. През изминалата година бе изработен консенсус между гастроентеролозите и специалисти по лечение на опиава зависимост за ефективно лечение на
Хепатит С.”
„Няма изградена система за превенция, лечение, рахабилитация и ресоциализация на
хората, които са злоупотребяващи или зависими от психоактивни вещества. Има само
поддържащи терапии и хаотична превенция.”
„Необходимо да се подобри превенцията и да се засили междуинституционалният
подход в тази посока. Най-ефективният подход за лечение на хероинова зависимост е метадоновото лечение, комбинирано с активна психотерапия и психосоциални интервенции.
За съжаление повечето пациенти сами трябва да плащат за своето лечение”.
„Съществуващите програми за лечение и психосоциална рехабилитация са недостатъчни за покриване на нуждите от лечение, рехабилитация и ресоциализация на зависими
лица на национално ниво”.
„За съжаление се работи на парче. Добрата превантивна дейност има нужда от
спазване на добрите европейски стандарти за превенция, от вътрешна и външна оценка
на ефективността на превантивните програми, от специалисти обучени специално, за
да извършват индикативна, селективна, универсална превенция. Ефективното лечение в
България на наркозависими граничи с невъзможното, поради факта, че постъпването в
ефективни терапевтични центрове струва изключително скъпо. Държавна политика за
лечение на наркозависими липсва.”
„Има превенция, но тя не е достатъчно ефективна. Липсва ефективно лечение. То е
много скъпо и недостъпно за повечето наркозависими”.
Почти всички интервюирани са единодушни, че държавата отделя недостатъчно средства за справяне с проблемите на наркозависимите. Единици са на мнение, че държавата
прави всичко възможно.
„Финансират се само нискобюджетни програми, които са животостасяващи, но
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не водят до излекуване. Няма достатъчно финансов ресурс за поемане на дългосрочната терапия на болестта, включваща комплексна грижа, основана на био-психо-социален
модел. В приетата Национална стратегия за борба с наркотиците 2014 - 2018 г., като
основно
предизвикателство и проблем през изтеклите години е отбелязано липсата на
адекватно и устойчиво финансиране на дейностите за справяне с проблемите с наркозависимите.”
„Държавата е абдикирала от проблема.”
Напредъкът и ефективността на политиките през периода 2009 – 2014 г. е трудно да
бъде измерен, макар че формално съществуват индикатори в Националната стратегия за
борба с наркотиците и Плана за действие към нея. Причината е в липсата на средства за реализация на политиките в пълен обхват, липсата на хора и данни. Ежегодно се правят анкетни
проучвания от различни участници в процеса като данните се обобщават от Националния
фокусен център. Липсват текущо наблюдение за постигането на целите на политиките, както и предварителна оценка на въздействието, очаквано от реализирането на тези политики.
Интервюираните смятат, че подобни дейности, ако съществуват, се правят проформа, хаотично, непрофесионално и при тяхното осъществяване преобладава рестриктивното мислене.
Налице са и някои крайни мнения:
„Липсата на работещ сетинг, предлагащ услуги (здравни, психосоциални) на зависимите към вещества, предопределя безполезността на наблюдение за постигне на целите
на политиките”.
Оценката за рехабилитационните програми в България и тяхната ефективност също е
незадоволителна. Счита се, че те имат много добра роля, но са недостатъчни и трябва да се
развиват. И тук се констатира липса на експерти, липса на интерактивност на предлаганата
информация в много случаи, неглижиране на проблема от страна на училищата и родителите.  Оценката на програмите за ранна интервенция също е плаха и с желание за повече
инвестиции и развитие.
„Няма системно изпълнявана държавна програма. Работи се по проекти и инициативи на отделни институции и общини, които имат капацитет и интереси в тази област.
Непрекъснатият спад на възрастта на първата употреба доказва липсата на задоволяващи резултати. Всяка програма за ранна интервенция има своя положителен ефект, колкото и незначителен да е той. Въпросът има две страни – търсене и предлагане. Предлагането е по-силен фактор и не зависи от обикновените хора.”
Повечето интервюирани смятат, че в местата за лишаване от свобода няма условия за
лечение на зависимости.
„Няма много желаещи лечебни екипи за работа със зависими пациенти в затвора. В
страната се работи само по проекти, предимно превантивни, а не лечебни. Броят на наркозависимите в затвора расте, пациентите са специфични и тежки.“
„В българските затвори няма места за лечение от зависимости, както и обучени
специалисти, които да работят с този контингент”.
Отношението към съществуващата нормативна уредба също е неудовлетворително.
Повечето смятат, че е нужна комплексна ревизия на нормативните документи, намират заложените постановки в тях за архаични и неотразяващи динамиката на проблемите, които
предполага съвременната ситуация.
„Необходими са стандарти за добра практика. Правилно разбиране на болестта
като сложно разстройство, засягащо мозък, психика и социално функциониране. Необхо-
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димо е активното въвеждане на психотерапията и клиничната социална работа в курса
на лечение.”
„Необходима е комплексна ревизия на нормативната уредба в посока - предоставяне
на избор за лечение или затвор, както в много други европейски страни при ясни правила за
спазване на терапевтичния план и фиксирани санкции при нарушаването му.”
„Липсва специализирано здравно заведение за лечение на непълнолетни, възможност
за избор на лечение или затвор, ясни правила за спазване на план за лечение и предвидени
санкции за нарушаването му”.
„Необходимо е да се промени законовата уредба, свързана с разпространението и
употребата на психоактивни вещества. Необходима е и законова уредба, която да свърже
всички институции да работят заедно, а не само формално да си препращат нормативни
документи и да си прехвърлят отговорността”.
Оценката за политиките по наркотиците на държавата за периода 2009 - 2014 г. варира
между 3.5 и 4 по шестобалната система.
„Оценката ми е средна, тъй като постепенно нещата започват да се случват, но се
изисква още много.... Трябва да се върви към бърза промяна на сегашната обстановка, за да
има и последваща ефективност на дейностите, свързани с наркозависимите в България.»
„Считам, че се наблюдава подобрение. По шестобалната система бихме я оценили
като добър (4)”.
Като основни научени уроци през годините и проблеми, на които трябва да се обърне
внимание в бъдеще, интервюираните посочват:
„Правилно разбиране на реалностите на зависимостта и непрекъснато променящия се профил на зависимите, професионално отношение по темата, стандарти за добра
практика и търсене на сътрудничество на различни нива и на финансиране”.
„Не би могло да има положителни тенденции при липса на система за превенция,
лечение, рехабилитация и ресоциализация, адаптирана към нашите условия и базирана на
добрите практики в тази област”.
„Факт е, че броят на наркозависимите се увеличава. Краткотрайните програми не
са ефективни. Такива, които са финансирани от европейски фондове, би следвало да преминат на държавно делегирана дейност и да се прави постоянна оценка на дейността
им, за да може да бъдат гъвкави и да се доразвиват. Ефектът от работата на различни
центрове за превенция, рехабилитация и лечение на наркозависими е видим най-малко след
едно десетилетие...”
„Всеки инвестиран лев в лечение на наркозависим спестява на държавата значителни разходи от престъпления, свързани с употреба на наркотици, съдебни дела по тях и
кражби, извършени от наркозависими”.
„Осигуряване на адекватно и устойчиво финансиране на програмите за превенция,
информираност и ангажираност на гражданското общество, оценка на тяхната ефективност, подобряване на възможностите за лечение и рехабилитация, създаване на програма и специализирано здравно заведение за лечение и психосоциална рехабилитация за
деца, сътрудничество и взаимодействие между институциите, работещи в областта.”
„Научените уроци са много. Те са свързани най-вече с неефективността на предлаганите програми, тъй като най-често се случва да се вземат европейски програми и да
започнат да се прилагат направо, без да се преадаптират към условията на страната.
Изключително важно е да се работи върху ранната превенция, програми за деца и жени,
тъй като в сегашната ситуация тези хора няма къде да бъдат настанени. Липсват реха-
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билитационни центрове, които да са на издръжка на държавата, повечето от сега практикуващите са частни и непосилни за наркозависимите.”
„Задължително назначаване във всяко училище на психолог, педагогически съветник
или обществен възпитател, който да работи в посока превенция на наркоманиите”.
„Необходимо е особено внимание и предприемане на адекватни мерки от контролиращите органи върху фармацевтичните компании, които произвеждат и продават лекарства и препарати”.
„Повече рехабилитационни програми: психологическа подкрепа, помощ при намиране
на работа, евентуална смяна на града и помощ при адаптацията в нови условия, финансиране разкриването на общински предприятия, където да има гарантирани работни места
за наркозависими в процес на рехабилитация”.
Като цяло от държавния бюджет не се отделят достатъчно средства за здравеопазването. Поначало има заложени индикатори, чрез които да бъдат измервани напредъкът и
ефективността на реализираните в областта политики, като се планира през 2015 г. работна
група да направи оценка на ефективността на Националната стратегия за борба с наркотиците 2009 – 2014 г.
Резултати от проучване на данни по Закона за достъп до обществена информация
Самостоятелен компонент от изготвянето на настоящата оценка представляваше опитът за получаване на данни от ключовите държавни институции чрез заявление за достъп
до информация по реда на Закона за достъп до обществена информация, с което те бяха
помолени да предоставят цялата налична информация, с която разполагат относно изразходваните от тях финансови ресурси за реализирането на политики в областта на борбата с
наркозависимостите в периода 2009 – 2014 г.
Министерството на финансите, в отговор на заявлението, изпрати копие от писмото
си, с което препраща нашето заявление за достъп до обществена информация до Министерството на здравеопазването.
Министерството на образованието и науката ни изпрати писмо, с което ни отговоря, че  нашето заявление е препратено до Министерството на здравеопазването за отговор
по компетентност.
Министерството на труда и социалната политика, в отговор на нашето заявление,
ни предостави следната информация: „МТСП ежегодно предоставя възможност на лица,
преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества, да започнат
работа по Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания.
В рамките на програмата се осигурява заетост н безработни лица за срок от 24 месеца,
като на работодателите се предоставят средства от Държавния бюджет за трудово
възнаграждение в размери, определяни ежегодно с Националния план за действие по заетостта, и за дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя. По отчетни
данни на Агенция по заетостта, през 2009, 2010, 2012 и 2013 г. няма безработни, преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества, които да са се
възползвали от възможностите за включване в Програмата, а през 2011 и 2013 г. са се
включили по едно лице.”
От Министерството на вътрешните работи ни отговориха, че по данни на Дирекция „планиране и управление на бюджета” в МВР: „по бюджета на МВР няма утвърдени
средства за реализиране на политики в областта на наркозависимостите”. Този отговор
от МВР буди сериозни въпроси относно това кой всъщност е органът, който провежда поли-
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тиката по намаляване на предлагането на наркотици, освен Министерството на финансите,
което основно отговаря за ограничаване преминаването на наркотични вещества и прекурсори през външните и вътрешните за България граници на ЕС. Освен това, както е известно,
Националният съвет по наркотичните вещества към Министерския съвет, като държавен
орган за провеждане на националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества, както и за борба с наркотрафика е колективен орган, който се състои от председател
- министърът на здравеопазването, трима заместник-председатели (главният секретар на
Министерството на вътрешните работи, заместник-председател на ДАНС и заместник-министър на правосъдието), секретар и членове. С основание може да се постави въпросът,
защо главният секретар на МВР е заместник-председател на НСНВ, след като неговото министерство няма утвърдени бюджетни средства за реализиране на политики в областта на
наркозависимостите.
От Министерството на младежта и спорта в предоставената писмена справка по
наше заявление за достъп до обществената информация получихме следния отговор: „В
периода 2009 - 2014 г. Министерството на младежта и спорта не е реализирало политики, специално ориентирани в областта на борбата с наркозависимостите, респ. не са
разходвани средства с такава цел.” Прави впечатление, обаче, че Председателят на тогавашната Държавна агенция за младежта и спорта (сега Министерство на младежта и спорта)
фигурира като отговорен за  изпълнението на няколко стратегически задачи, сред които насърчаването на неформалното образование сред младите хора в областта на зависимостите
и грижа за здравословния им начин на живот (задача 1.2 от Плана), разширяването на възможностите за включване на децата и младите хора в привлекателни за тях форми за прекарване на свободното време (задача 1.5 от Плана), разработването и прилагането на система за
акредитация, мониторинг и оценка на ефективността на превантивни програми и дейности
(задача 1.7 от Плана). Нещо повече, в отчета по изпълнението на Плана фигурира, че Министерството на младежта и спорта е реализирало две програми – „Спорт за децата
в свободното време” и „Спорт за хора с увреждания и деца в риск”, чиято цел е била
разширяване възможностите на децата и младите хора за участие в привлекателни
форми за прекарване на свободното време, като средство за превенция на употребата
на алкохол, тютюн и наркотици.
На своето първо редовно заседание за 2015 г., проведено на 09.02.2015 г. Националният съвет по наркотичните вещества взема решение да се създаде междуведомствена работна
група, която да изготви критерии и насоки за изготвяне на независима оценка за изпълнението на Националната стратегията за борба с наркотиците 2009 - 2013 г. и Плана за действие към нея. Липсва информация за следващи предприети стъпки в тази насока.
На следващото свое заседание от 22.06.2015 г. Съветът решава да се формира работна група с участието на представители на Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Министерство на образованието и науката, Министерство на
младежта и спорта и Държавна агенция за закрила на детето за набелязване на мерки за
превенция, ограничаване и намаляване на употребата на наркотици сред учениците. Целта е да се направи централизирано усилие за създаване на обща методика за измерване
на ефективността на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества и
възможността за по-бързо и адекватно реагиране спрямо непрекъснато появяващите се нови
психоактивни вещества. За следващото заседание на НСНВ се предвижда да бъде гласуван
съставът на работната  група. Това на практика означава, че ще бъде създавана методика за
измерване на ефективността на дейности, които въобще не са били обект на работа на пред-
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ложените участници във въпросната работна група.
Всичко това, както и констатираните по-горе разминавания, повдигат въпроса доколко
на национално ниво съществува консолидирана информация относно изпълнението на отделните мерки и дейности като част от общата национална политика за борба с наркотиците
и дали изобщо към момента е налице работеща система за мониторинг на изпълнението на
националните стратегии за борба с наркотиците31. Факт е, че основният орган на държавната политика по наркотичните вещества – Националният съвет по наркотични вещества – е съставен в голямата си част от органи, които практически нямат никакво
отношение към реализиране на политиката и не участват с дейности в нея. Необходима
е сериозна ревизия на състава и дейността на този съвет, защото на практика в момента няма
орган, който да е реален носител на политиката по наркотиците в България.
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3.2. Резултати от медиен мониторинг
Анализът на данните от медийни мониторинг обхваща 6205 материала от национални и регионални печатни издания. Периодът на излизане на изданията е: 01.05.2014 г. –
01.05.2015 г. Мониторингът е провеждан по следните ключови думи: наркотик, наркотици,
наркоман, наркомани, наркотрафик и техните производни.
Основните теми, открити в материалите, в които се съдържат търсените ключови
думи са: престъпления, извършени от наркозависими; босовете от престъпния свят; заловени пратки, борба с трафика; употреба на наркотици сред популярни личности; законодателство, свързано с превенция на употребата на наркотици; законодателство, свързано с
легализация на леките наркотици; образоване на младежите за превенция на употребата на
наркотици; лечение и борба със зависимостите;
Най-широко застъпената тема е криминалната хроника, свързана с новини за престъпления, извършени от хора, които имат проблеми с наркотиците, следвана от материали за
наркобосове и хора от престъпния свят. На трето място попадат материалите, съобщаващи
за заловени пратки и наркотрафик. Обръща се голямо внимание на постиженията на митниците при залавяне на пратки и на престъпленията, свързани с наркотиците, като доста
често наркотиците се разглеждат като причина за извършване на престъпление, без да има
конкретни доказателства за това. Материалите са обширни, често придружени със снимки
и интервюта.
Най-слабо застъпени са материалите, свързани с образоването на младежите, с цел
превенция на употребата на наркотици и лечението и борбата със зависимостите. Основните медии нямат интерес към тези материали. Обикновено са под формата на кратка новина.
Много често материалите съобщават за липса на пари, проблеми или злоупотреби с лечението. Като цяло, формират представа за обреченост и липса на адекватни мерки. Сумарно,
наркотиците се споменават най-често от “жълти” издания (таблоиди), следвани от национални ежедневници, списания, регионални медии и специализирани здравни издания. По
темата не липсва неразбиране и неадекватно отношение (Наркотици, проститутки и контрабанда ще вдигат БВП32; Наркоманите ни трети в Европа33).
Тема „Престъпления, извършени от наркозависими”
Най-често това са материали от криминалната хроника – грабежи, убийства, изнасилвания. Наблюдава се тенденция за увеличаване на броя на материалите, свързани с пътни
инциденти, в които се споменава за употреба на наркотици. В много от случаите се изказва
подозрение за употреба, без да има реални доказателства за това (пр. “предполага се, че е
наркоман”, “предполага се, че след употреба на наркотици”). Източниците са разнородни
– национални ежедневници, “жълти” издания, регионални вестници. Употребата на наркотици е показана като утежняващо обстоятелство, подтикнало към извършване на престъплението. Отношението към наркозависимия е негативно. Все по-често се появяват материали,
свързани с тероризма, в които се казва, че много от атентатите са извършени под влиянието
на наркотици, а самите терористични организации се финансират и от търговия с наркотици. Най-често материалите са с малък обем, рядко има снимки.
32
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Тема „Заловени пратки, борба с трафика на наркотици”
Материалите от тази тема обикновено са репортажи за заловени пратки с наркотици,
мерки, които се вземат за борбата с трафика. Тук попадат и класации, свързани с международния трафик; материали за сътрудничеството на българските и чуждестранни служби
за борба с трафика; законодателни промени и наказания за трафик и разпространение на
наркотици. Материалите са основно новини, със среден обем. Появяват се в национални
ежедневници, “жълти издания”, месечни списания.
Тема „Законодателство, свързано с превенция на употребата на наркотици”
Тази тема обхваща основно материали, свързани с промените в законодателството,
които целят превенция на употребата на наркотици. Това са основно новинарски материали. Цитират се проучвания за ситуацията с наркотиците в България, правят се препратки
към опитите за решаване на проблема в други страни. Повдигат се въпроси за употреба на
наркотици в затворите. Материалите се публикуват основно в националните ежедневници.
Тема „Образоване на младежите за превенция на употребата на наркотици”
Темата е една от най-малко застъпените. Материали по нея се появяват само във връзка с конкретни кампании. Прави впечатление, че регионалните издания обръщат по-голямо внимание на темата. Материалите са задълбочени, с конкретни репортажи за събития
в самите региони. Много често има интервюта с лекари и терапевти. Цитират се анализи.
Отношението е положително и създава усещане за успешен опит за превенция и борба с
наркотичната зависимост. Това най-вероятно се дължи на регионалния характер на проведените кампании, но там, където те се споменават в национални издания, споменаването
е бегло, под формата на обикновена новина. Пример за такива кампании са кампанията
„Детска здравна къща“, организирана от фондация „Грижа за здравето” към Църквата на
адвентистите от седмия ден, националната анти-СПИН кампания.
Тема „Лечение и борба със зависимостите”
Това е най-слабо застъпената тема. Материалите най-често са под формата на новина
и са свързани с липсата на пари или закриването на центрове. Други материали са свързани
с наркокомуни и развитието в областта на законодателството, свързано с лечението на наркозависимости. Основните източници са здравните издания, като в. Доктор.
Основните изводи, които могат да се направят са, че по темата за наркотиците, тяхното
търсене и предлагане, не съществува ясен устойчив интерес в медиите, няма ярки журналистически материали и открояващи се имена от журналистическата гилдия, които да отразяват проблемите. Преобладават криминални и жълти материали, както и стигматизиращо
и клиширано отразяване.  Проблемът тук е не само, че медиите не изпълняват функции по
информиране на обществото за причините, следствията, рисковете и възможностите, но и
не оказват обществен натиск за промени на политиките.
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3.3. Финансово - икономически анализ  
Според Световната здравна организация34 между 76% и 85% от хората с тежки психически разстройства35 не получават адекватна и качествена медицинска помощ. За провеждането на целенасочена политика към подобряване на общественото здраве, личното здраве
и социалното функциониране на отделния човек, са необходими достатъчни и ефективно
използвани финансови ресурси. Финансирането като икономическа дейност, е насочено към
осигуряването на парични ресурси за реализирането на предварително определени цели.
Количеството на осигурения36 и разходвания финансов ресурс е в пряка зависимост от икономическия модел, чрез който се реализират отделните политики.
В световен мащаб различните организации като СЗО, ООН, Световната банка и други, на
базата на различните използваеми методики, представят различни показатели относно употребата на наркотични вещества и разходите за преодоляване на последствията от тях. Различието
в показателите затруднява съпоставянето им. В таблицата по-долу е представена извадка, чрез
която се визуализират различията между отделните страни в разходването на публични финансови ресурси при лечението на наркозависими лица. Представената информация за изразходваните публични разходи в отделни, съпоставими държави през 2011 г., се базира на изследвания
от Световната банка и Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите.
Статистическа информация за публичните разходи
за лечение на наркозависими по държави
Таблица 5
Брой наркоНаселение зависими,
Държава
бр.
в % от
населението

Брой
наркозависими

БВП
в USD

Публични
разходи
за лечение
на наркозависими,
в % от БВП

Приблизителни
публични
разходи за
политики
и лечение
на наркозависими,
в USD

Германия
2011 г.

80 523 746

0,310

250 000

3 752 109 943 533

0,245

9 192 669 361,66

Турция
2011 г.

74 724 269

0,030

22 417

774 754 155 284

0,030

232 426 246,59

Италия
2011 г.

60 626 442

0,287

173 692

2 278 230 390 030

0,200

4 556 460 780,06

Кипър
2011 г.

862 000

0,085

731

24 851 264 943

0,060

14 910 758,97

САЩ
2011 г.

320 925 485

0,112

360 000

15 517 900 000 000

0,074

11 416 232 000

Източници:
1. http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?page=1;
2. http://www.spring-project.eu/upload/documenti/deliverables_spring/WP4_final_report-BG.pdf;
3. http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/treatment-statistics - данни за засегнатите лица и публичните разходи за лечение медицински услуги за лечение на наркозависими.
34
Атлас „Психично здраве“ за 2011 г., СЗО
35	Терминът „психични разстройства“ се използва за обозначаване на набор от умствени и поведенчески разстройства, които попадат в рамките на Международната статистическа класификация на болестите и Здравословните проблеми (МКБ-10).
36	
Терминът „осигурен“ за целите на настоящата оценка се използва за да се посочи, че чрез съответния бюджет е предвиден или осигурен определен финансов ресурс. Осигуреният от съответния бюджет (държавен, фирмен или друг.....)
ресурс се усвоява, чрез разходване. Разходването е термин, с който се означават платените суми за определена услуга.
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В Германия през 2011 г. при население над 80 млн., приблизителните публични разходи за политики и лечение на наркозависими,  са над  9 млрд. долара, което представлява
движение в диапазона между 0,23% и 0,26% от Брутния вътрешен продукт. Част от средствата, отпускани от правителството за разходи, свързани с лечение на наркозависими лица,
са идентифицирани като бюджетни разходи. По-голямата част от разходите, свързани с лечението  не са статистически отчетени и по тази причина в повечето случаи при анализите
са използвани емпирични подходи за оценка.   
В Турция, през 2011 г., при население над 74 млн., приблизителните публични разходи
за политики и лечение на наркозависими са над 232 млн. долара, което представлява  0,03%
от БВП. До 2011 г. отчитането на публичните разходи, свързани с преодоляването на наркозависимости е много ограничено, непълно и твърде дискусионно. От направено проучване
от 2011 г., е видно, че през тази година в Турция е имало около средно 12 733 употребяващи
опиати (тенденцията се движи в диапазона между 11 126 и 26 537), което съответства на 0,3
% на 1 000 души от населението на възраст от 15 до 64 години.
В Италия през 2011 г., плановете за противодействие на наркотиците не са свързани
директно с бюджета. При население над 60 млн., приблизителните публични разходи за
политики и лечение на наркозависими, са над 4 млрд. долара, което представлява 0,2 % от
БВП.  При направена медицинска оценка за проблеми с наркозависими в Италия през 2012
г., е имало средно 173 692 проблемни случая (тенденцията се движи в диапазона от 146 793
до 200 591), което съответства на 0,3%  на 1000 души от населението на възраст от 15 до 64
години.
В Кипър през 2011 г., при население 862 хил. души, приблизителните  публични разходи за политики и лечение на наркозависими, са близо 15 млн. долара, което представлява
0,06% от БВП. Общите разходи се разделят на четири основни области: правоприлагане
(75,0%), здравеопазване (8.5%), координация (14,0%) и за превенция и изследвания (2.5%).
Анализът на тенденциите показва, че между 2004 г. и 2008 г. публичните разходи растат
непрекъснато от 0.02% до 0.07% от БВП. Последните данни сочат, че през 2012 г., разходите  за противодействие  на наркозависимости са останали стабилни като процент от БВП в
сравнение с предходната година. През 2012 г. е  имало средно 731 проблемни случая (тенденцията се движи в диапазона от 603 до 918), което съответства на 1,2%  на 1000 души от
населението на възраст от 15 до 64 години.
В САЩ през 2011 г., при население над 320 млн. души, приблизителните публични
разходи за политики и лечение на наркозависими са над 11 млн. долара, което представлява 0,074 % от БВП. Разликата до 700 млрд. долара годишно, изразходвани за  превенция и
лечение на зависимост от наркотични вещества, са частни финансови ресурси. Методиката
за отчитане на риска в САЩ, по мнението на специалисти е несъпоставима с използваните
методики в другите държави. Обикновено анализаторите в своите изследвания се позовават
на броя на смъртните случаи.
В България брутният вътрешен продукт от 2009 г. до 2014 , бележи ръст с над 11%. За
сметка на това населението за този период намалява с над 4.8% (без да се броят напусналите
територията на страната). Общите разходи за здравеопазване (публични и частни) от 2009 г. до
2014 г. нарастват с над 19%, като публичните бележат ръст в размер на над 17%, а частните – с
над 21%. На базата на актюерски разчети и редица експертни оценки, в сектор здравеопазване, в края на 2014 г. са постъпили над 7 млрд. лева, които като разход за здраве за България са
съпоставими с другите европейски държави.
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Финансиране на сектор „Здравеопазване” в България
по стратегически източници
  Таблица 6
№
по Показатели
ред

Единица

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

Брутен Вътрешен Продукт (1)

млн. лв.

73 485

63 518

77 077

81 629

81 486

81 582

2

Население общо за страната (2)

брой

7 585 131

7 534 289

3

Публични разходи за
здравеопазване (функция
Здравеопазване) (3)

млн. лв.

2 939

3 051

3 645

3 309

3 353

3 468

4

Частни разходи обхванати
от статистиката (4)

млн. лв.

1 343

1 364

1 440

1 549

1 693

1 698

5

Частни разходи необхванати
от статистиката - 60 % (5)

млн. лв.

1 763

1 831

2 187

1 985

2 012

2 081

6

Общо частни разходи

млн. лв.

3 106

3 195

3 627

3 534

3 705

3 779

7

Общо разходи за здраве
(публични и частни)

млн. лв.

6 045

6 246

7 272

6 843

7 058

7 247

8

Общо разходи за здраве
на едно лице

лева

0,80

0,83

0,99

0,94

0,97

1,00

7 348 328 7 305 888 7 265 115 7 223 937

Източници:
1. Министерство на финансите - доклад по бюджета			
2. НСИ						
3. Министерство на финансите					
4. Национален статистически институт				
5. Д-р Димитър Петров, сп.„Здравна политика и мениджмънт” 2014, том 14, № 1.

Изразходвани финансови ресурси по функции по Консолидираната
фискална програма в Република България, в т.ч. за действия за борба с наркотиците
Таблица 7
№ по
Разходи по функции
ред

Единица

1

Общи държавни служби

млн. лв.

1.1

за действия с борба с наркотиците

2

Отбрана и сигурност

2.2

за действия с борба с наркотиците

3

Образование

3.3

за действия с борба с наркотиците

4

Здравеопазване

млн. лв.

4.1

за действия с борба с наркотиците

млн. лв.

0,560

0,576

1,074

5

Соц. осигуряване и подпомагане

млн. лв.

б.и.

б.и.

5.1

за действия с борба с наркотиците

б.и.

б.и.

2009

2012

2013

2014

б.и.

1 818,4

1 867,2

б.и.

б.и.

3 160,4

3 302,0

б.и.

б.и.

3 087,6

3 271,2

б.и.

б.и.

3 540,3

3 985,8

0,952

1,117

0,591

б.и.

б.и.

б.и.

б.и.

б.и.

б.и.

б.и.

б.и.

б.и.

б.и.

3 000,8 3 222,7 2 831,5 2 802,3
б.и.

млн. лв.

2011

1 951,8 1 668,6 1 708,5 1 675,4
б.и.

млн. лв.

2010

б.и.

б.и.

б.и.

2 837,8 2 678,2 2 655,3 2 799,2
б.и.

б.и.

б.и.

б.и.

2 634,4 3 000,8 3 247,6 3 303,2

Източници: 1. http://www.minfin.bg/bg/statistics/
2. МЗ, съгласно отговор на писмо с вх.№ 93-00-56/21.05.201.

Забележка: б.и. - без информация

51

52

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ

R I A.B G

От представената по-горе информация е видно, че в консолидираната фискална програма по отделни функции се предвижда значителен финансов ресурс. Съгласно действащото законодателство в България, всички държавни органи, които имат отношение към горепосочените функции, не водят (или не предоставят) на отделен отчет направените разходи за
борба с наркотиците. По тази причина не е възможно да бъде установен действителният
финансов ресурс предвиден и разходван за реализирането на политики в областите
свързани с разпространението, превенцията и борбата с последствията от употребата
на наркотици.
До 2012 г. Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите, определя като „проблемна“ инжекционната употреба на наркотици. В този термин се съдържа
продължителната употреба на опиати, кокаин и/или амфетамини (екстази и канабис не са
включени в тази категория). През 2012 г. дефиницията е разширена и придобива вида: „употреба на наркотици с висок риск за здравето“.
Всяка година в държавния бюджет на Република България се предвижда финансов
ресурс за провеждането на редица политики, свързани с борбата с наркозависимости, който
се разходва на принципа „Програмно бюджетиране“. Политиката в областта на промоцията,
превенцията и контрола на общественото здраве се реализира и чрез програмата „Намаляване търсенето на наркотици“. За периода 2009 – 2014 г.  този финансов ресурс е нараснал с
над 68%. В Програмите „Диспансери“ (2009 – 2010 г.), програма „Болнична помощ“ (20112013 г.) и от 2014 г. програма „Психиатрична помощ“, разходите  през разглеждания период
са нараснали със 75 %.
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Справка за делегираните37 и разходвани публични ресурси
за периода 2009 - 2014 г.
Таблица 8
№ Източник

Делегирани и усвоени средства, хил. лв.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

I.

Политика в областта на
промоцията, превенцията и
контрола на общественото
здраве

712 000

70 440

117 707

94 416

58 633

66 630

1

Програма 5: „Намаляване
търсенето на наркотици“38

1 459,9

1 483,4

1 848,1

2 338,7

2 059,6

2 455,9

2

Усвоени по „Национална
програма за изпълнение
на Плана за действие на
националната стратегия за
борба с наркотиците“

92,5

9,5

231,6

293,4

276,4

162,0

II.

Политика в областта на
диагностика и лечението

408 729

342 290

408 729

334 842

275 875

282 352

3

Програма: „Диспансери“

20 824,2

15 697,8

Програма: „Болнична помощ“

163 018,9 183 995,5 129 561,2

Програма:
„Психиатрична помощ“
4

Усвоени по Наредба № 34
от 25.11.2005 г.
Общо

- по политики
- по програми
- усвоени39

45 305,8
468,1

566,1

842,3

659,1

840,2

428,5

1 120 728,6 412 729,4 526 435,1 429 257,9 334 508,1 348 982,4
22 284,1

17 181,2

560,6

575,6

164 867,0 186 334,2 131 620,8
1 073,9

952,5

1 116,6

47 761,7
590,5

Източници:
1. Министерство на финансите, ПМС за съответната година
2. Министерство на здравеопазването - отговор на писмо 93-00-56 от 21.05.2015 г.
3. Министерство на финансите, ПМС за съответната година.3839

Поради това, че отсъства конкретна информация за изразходвания финансов ресурс за
лечение на наркозависими по политиката в областта на диагностиката и лечението, на основата на официално получените данни от Министерството на здравеопазването и прилагайки
методите на интерполирането, може да се приеме, че за диагностика и лечение ежегодно се
предвиждат около 500 хил. лв. Заедно с предвидените за реализация на програма „Намаляване търсенето на наркотици” средства, общата сума за лечение и борба с наркозависимостите средно през годините е в порядъка на 3.5 млн. лв. Следователно усвояването на
предвидения финансов ресурс в бюджета на Министерство на здравеопазването към
37
Делегираните = предвидените с бюджета.
38	По данни от ежегодните Постановления на МС за изпълнението на държавния бюджет за периода 2009 –
201439 Изчислени по следния начин: 590.5 х 100 / 3500 = 16,87 %
39	Под „усвоени” в конкретния случай се има предвид разходвани по предназначение (ред 2 + ред 4 от таблицата), съгласно официално предоставената информация от Министерство на здравеопазването.
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2014 г. е в порядъка на 17%.40
Освен в бюджета на Министерство на здравеопазването, финансов ресурс за борба с
наркотиците се предвижда и в бюджетите на другите министерства, но за съжаление с конкретна информация не разполагаме. Когато се разглежда финансовият ресурс, предвиден за
последствията от употребата на наркотици, не бива да се пропуска и финансовият ресурс
в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). В бюджета на НЗОК чрез
Националния рамков договор се предвиждат суми по клинични пътеки, които в определени
случаи могат да се разходват за дезинтоксикация при погълнали наркотични вещества. За
съжаление с конкретна информация за направените разходи от НЗОК, свързани с наркотични вещества, не разполагаме. По тази причина финансовият ресурс изразходван по метода
клинична пътека, е включен в общата сума (посочена по-горе) от 3.5 млн.лв.
Договорени финансови ресурси по Националния рамков договор
  Таблица 9
Мерна
единица

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Клинична пътека 291 единична цена

лв.

462

462

472

500

500

500

2

Клинична пътека 292 единична цена

лв.

462

462

472

500

500

550

3

Клинична пътека 293 единична цена

лв.

578

578

669

700

700

700

4

Клинична пътека 294 единична цена

лв.

578

578

669

700

700

700

лв.

2 080

2 080

2 282

2 400

2 400

2 450

№

Наименование

1

Общо

Източник: Приложение № 6 от Националният рамков договор за съответната година.

За да бъдат дефинирани проблемите в лечението на наркозависимите от  икономическа гледна точка е необходимо да бъде описано движението на пациентите в здравната система и възможностите за получаването на квалифицирана и навременна медицинска помощ.
Достъпът до медицинска помощ, според действащото  вътрешно законодателство може
да се реализира по два пътя - чрез посещение при личния лекар и  чрез спешна помощ.  При
наркозависимият е малка вероятността при необходимост да посети своя личен лекар. Найчесто ползват спешна помощ. След овладяване на състояние в отделението по токсикология,
пациентът се насочва по лекарска преценка към т.н. центрове за психиатрична помощ, които
се финансират от Министерство на здравеопазването или към здравно заведение, което е
договорен партньор на НЗОК за лечение по  клинични пътеки № 291, 292, 293, 294. Когато
в токсикологията за  пациента  е констатирано  наличието на видима опиоидна зависимост,
психично или поведенческо разстройство, той може да бъде приет в някои от центровете за
психично здраве, известни като „психиатрии”. В тези центрове финансирането на лечебния
процес се извършва на основата на медицински стандарт „Психиатрия“.  
Според този стандарт лечебното заведение, трябва да задържи пациента наркозависим
в продължение на не по-малко от 21 дни, дори и когато неговото състояние не налага този
престой. Максималната сума, която може да бъде заплатена от Министерство на здравео40

Изчислени по следния начин: 590.5 х 100 / 3500 = 16,87 %
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пазването за преминал пациент, е 700 лв., съгласно действащата  „Наредба № 34“41 на МЗ),
независимо от крайния лечебен резултат.
Метадоновата терапия, при средна цена на една месечна доза метадон, закупена от
Министерство на здравеопазването (чрез обществена поръчка), струва от порядъка на 10.50
лв. Като се добави сумата от 56 лв. месечно за лечебна дейност + 100 лв. за административни и други разходи, себестойността на месечното лечение с метадон е от порядъка на 170
лв. В годишен порядък разходите за лечение по метадоновата програма се движат в порядък
от 900 до 2040 лв./ на един зависим. Ако се приеме, че разходите по политика в областта на
диагностиката и лечението, за борба с последствията от приемането на наркотици (виж погоре), то за диагностика и лечение се предвижда публичен финансов ресурс в порядъка на 8
млн. лв. С този финансов ресурс могат да бъдат лекувани между 4000 и 8000 наркозависими. От справката представена от Министерство на здравеопазването е видно, че за периода
2012 до 2014 г. общо заетите места са се движели в порядъка 3445 – 3414.

41	Наредба за изменение и допълнение на наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от Републиканския бюджет
на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
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ИЗВОДИ
1. Политиката по наркотиците в България в периода 2009 – 2014 г. се характеризира с
непрекъснати промени на нормативната уредба и участие на представителите ангажираната
централна и местна администрация в комисии, работни групи и срещи на национално и
европейско ниво. Същевременно, обаче, липсва координация на политиките на различните
ведомства. Липсва управление в синергия и насоченост спрямо постигането на конкретни
цели, и не може да бъде намерена информация за финансовите ресурси, които обезпечават
тези политики в отделните ведомства. С изключение на Министерство на здравеопазването
и в частност Националния център по наркомании, информацията за политики в областта на
наркотиците липсва или е в оскъдна наличност.
2. Въпреки приетите национални стратегии, които съответстват на основните стратегически документи, действащи на ниво ЕС за текущия период има съществено спадане
на приоритетността и важността на проблема с наркотичните вещества като цяло, а оттам
връщане поне 20 години назад във виждането на проблема като задача основно на МЗ, което
е философско и концептуално недоразумение.
3. Националният съвет по наркотични вещества е конструиран по неработещ начин
със значителен превес на силовите институции и с формално председателство от страна
на Министерство на здравеопазването, което няма правомощия да изисква и координира  
действия на другите институции.  Необходимо е Съветът да е действащ орган, а не консултативен, като има йерархична тежест (например да се председателства от вицепремиер),
други действащи правомощия и звено за оперативно организиране, координиране и контрол
на изпълнението на приетите национални стратегии, планове, решения и т.н. Задължително
е НСНВ да има утвърдени механизми за гражданско участие.
4. Липсва единна национална методика за планиране, регистриране, отчитане и контрол на финансовия ресурс (публичен и частен), необходим за превенция, лечение, рехабилитация и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества.
5. Отсъства адекватната, своевременна и съпоставима информация, чрез която да бъде
извършен задълбочен и представителен финансово - икономически анализ на необходимия
и разходван публичен и частен финансов ресурс, както и алгоритъм, който да зададе разпознаваеми и съпоставими показатели, за проследяване на ефективността на използването на
тези ресурси.
6. Видно е, че даже когато някаква информация е налице по какъвто и да е повод, то тя
по правило никога не се използва за създаване, реализиране и оценка на политики в тази област. Налице е следният парадокс: съществуват редица проучвания, както специализирани,
изготвени от Националния фокусен център, така и независими - социологически, чрез които
е натрупана база данни с информация относно актуално съществуващите проблеми, което
предполага вземане на политически и управленски решения. До такива, обаче, не се стига
или ако има решения, те остават на хартия, защото не се отделят ресурси за прилагането на
предвижданите мерки и програми.
7. Работата с общините също е минимална и в недостатъчен обем, основно се разчита
на личната инициатива на самите общински ръководства.
8. Разходите за изграждане на капацитет и укрепване на държавните и общински
структури в областта на политиките по наркотиците са минимални. На практика наличните
ресурси се разпиляват, тъй като нищожното възнаграждение и липсата на условия за труд,
водят до непрестанно текучество на хора и преминаването им на работа или в неправител-
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ствения сектор или въобще в друга област на професионална изява.
9. Липсва ефективност при разходването на публични средства за реализиране на програми и политики. За реализацията на политики в борбата с последствията от употребата
на наркотици у нас се предвиждат ~ 3,5 млн. лв. годишно по програми, като се отпускат и
усвояват само 600 хил. лв. Това е ефективност в порядъка на 17%.
10. Достъпът до лечебен процес, финансиран с публични финансови ресурси, е твърде
ограничен, в порядъка на около 2 000 човека годишно. Анализът показва, че при добро управление и синхронизация на институциите, до лечебните процедури могат да имат достъп
не по-малко от 5 000 проблемни лица.
11. Лечението на зависимите у нас трудно може да се оцени като ефективно, защото
е засегнато от системния проблем на отпадането на пациенти от лечение от програмите
поради липса на финансови възможности. След като отпаднат, контактът с тях нерядко се
изгубва. Системата за предоставяне на лечение не е достатъчно гъвкава и не може да следва
мобилността на пациентите, които често поради нужда от финансови средства приемат да
работят в друго населено място, сезонна работа или дори заминават зад граница. Психологическата и социална работа с пациентите, които са зависими е силно затруднена. Програмите
не са синхронизирани с възможностите за финансиране на клинични пътеки и лекарства от
НЗОК, както и с предоставяните от медицинските служби в затворите лекарства и лечение.
12. Лицата, с които се работи комплексно, както по отношение на лечението, така и по
отношение на психологическа и социална работа, показват много добри резултати, но техният брой е много малък – за 2014 г. това са 160 души. Недостатъчен е броят и на местата за
клиенти и пациенти, нуждаещи се от предоставяне на услуги в областта на психосоциалната
рехабилитация, а финансирането е крайно недостатъчно за мащаба на проблема и обществените ползи от неговото решаване.
13. В България зачестява употребата на амфетамини и синтетични стимуланти, което
създава трудности в лечението и рехабилитацията, поради липсващ капацитет на здравната
система.
14. Много от програмите за психосоциална рехабилитация се издържат на проектен
принцип или чрез такси от зависимите, а това създава условия за трудности в задържането
на клиенти и работещи квалифицирани екипи. Програмите за психосоциална рехабилитация изпитват сериозни затруднения в опитите си за сътрудничество с психиатричните клиники при необходимост от медицинска помощ.
15. Около 10% от изписаните от лечение наркозависими за 2014 г. са изписани поради
влязла в сила присъда, а по неофициални данни в местата за изтърпяване на наказанията
проблемите на наркозависимите се задълбочават, а разпространението на наркотици в тях
остава на високи нива въпреки мерките, разписани на хартия.
16. На този фон отговорът на държавата с конкретни мерки и политики, които да конфронтират проблема и да спрат неговото разпространение изглежда оскъден – предимно в
сферата на спорадичното производство на информационни материали и участия в медиите.
17. Необходимостта от холистичен подход към превенцията по разпространението и
употребата на наркотици се разбира от всички, но не се прилага.
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ПРЕПОРЪКИ
1. Взимането на решения в областта на наркотиците трябва да се основава на данни,
информация, проучвания и оценка на ефективността на актуално прилаганите политики.  
2. Трябва да се гарантира събирането от всички ведомства на пълна, последователна и
публично достъпна информация за реализирането на политиките по наркотиците, включително и такава за изразходвания финансов ресурс.
3. Политиката по наркотиците следва да се осъществява координирано в синергия
между отделните ведомства и с преследване на единни и ефективни цели.
4. Необходима е промяна на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, която да преосмисли структурата и функциите на Националния съвет по наркотични вещества и политическото му председателство да се подкрепи от оперативна фигура
на изпълнителен ръководител, който да осигурява цялостната координация и управление в
дългосрочен план.
5. Следва да се подобри разходването на публичните средства за реализиране на политики и програми. В този процес акцентът трябва да бъде поставен върху запазване на
общественото здраве.
6. Необходимо е да се въведе целево фондово финансиране и интегрирано управление
на публичните финансови ресурси, предназначени за решаване на проблемите със зависимостите, което да гарантира тяхното ефективно и ефикасно разходване. Чрез прилагането
на интегрирания подход следва да се осигури гарантирана достъпност до структурите на
здравната система и своевременно получаване на адекватна медицинска помощ от всички
нуждаещи се лица.
7. Следва да се разработи и утвърди единна методика, която да обединява в едно цяло
действията по финансиране и разходването на финансови ресурси (публични и частни),
действията насочени към ефективен и ефикасен лечебен процес, както и предварителното
дефиниране на методите и системите за контрол по цялата система.
8. Трябва да се използва по-често финансовият ресурс, предвиден покриване на разходите за диагностика и лечение на български граждани, които нямат доход и/или имущество,
което да им осигури лично участие в здравноосигурителния процес.
9. Трябва да се създадат клинични пътеки, които да позволяват лечението на зависимост за здравноосигурените лица със средствата на НЗОК.
10. Лечението на зависимости трябва да се интегрира в местата за лишаване от свобода, както и да се въведе като алтернатива на наказанието лишаване от свобода при леки
престъпления.
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Настоящият доклад съдържа резултатите от извършено последващо (ex post) оценяване на социално-икономическата ефективност на политиката по наркотиците в България за
периода 2009-2014 г. Оценката е изготвена от експерти на Центъра за оценка на въздействието на законодателството (www.ria.bg; www.regulatoryreform.bg) по поръчка на Фондация
„Инициатива за здраве“ (www.initiativeforhealth.org).
Основните цели, поставени пред оценката, са на база прегледа на действащите нормативни актове, анализа на данните, събрани чрез дълбочинни интервюта с ключови заинтересовани лица и финансовата информация за планираните и направени публични разходи и
икономическата ефективност на тяхното използване за превенция, лечение, рехабилитация,
да:
- изследва и представи с количествени и качествени параметри степента на ефективност на политиката на българската държава по отношение на разпространението и употребата на наркотични вещества и влиянието й върху общественото здраве и обществената
сигурност;
- направи съпоставка между публичните разходи, предназначени за намаляване на
предлагането и намаляване на търсенето на наркотици и икономическата ефективност на
тяхното използване;
- даде конкретни предложения за оптимизиране на политиките и мерките за намаляване на предлагането и намаляване на търсенето на наркотици.
При изготвянето на оценката бе използвана разработената от Центъра за оценка на
въздействието на законодателството детайлизирана методология за извършване на оценки
на въздействието и последващо оценяване на политики и законодателство, която е основана
на следните стратегически документи:
1. Ръководство за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството -  прието
от Министерския съвет с Решение  № 549 от 25 юли 2014 година42;
2. Ръководство за извършване на оценка на въздействието на Министерския съвет от
2009 г., публикувано на Портала за обществени консултации на МС43;
3. Ръководство за оценка на въздействието в България, изготвено по проект ФАР BG0103.01 “Стратегическо планиране и координация” в резултат на тясно сътрудничество
между администрацията на Министерския съвет на Република България и консорциум от
експерти44;
4. Насоки за оценка на въздействието от 2015 г. – дял ІІІ от Насоките за по-добро регулиране на Европейската комисия от 19.05.2015 г.45
5. Насоки за оценка на въздействието на Европейската комисия  от 2009 г.46 и други.
Методика
Методиката за извършване на настоящата оценка на ефективността включва два отделни инструментариума:
- методи и инструменти за събиране на данни и информация и
- методи и инструменти за анализ на данни и информация.
Методи и инструменти за събиране на данни
При извършването на оценката са прилагани качествени и количествени подходи за
42
43
44
45
46

Източник: http://regulatoryreform.bg/ресурси.
Източник: http://www.strategy.bg
Източник: www.mi.government.bg/files/useruploads/files/.../guide_ob.pdf
COM(2015) 215; SWD(2015) 110
Източник: http://regulatoryreform.bg/ресурси
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събиране на данни с цел набиране на максимално обхватна база от информация. От съществуващите множество похвати бяха използвани следните основни методи и инструменти:
- документален анализ;
- проучвания.
Документален анализ
Документалният анализ бе в основата на оценката и включваше преглед на всички
релевантни документи. Той бе използван още от самото начало на оценителния процес и
предостави първоначалната ресурсна база от информация за контекста, целите и задачите
на оценката на въздействието.
Проучвания
Проучванията бяха извършени чрез стандартизирани социологически инструменти –
въпросници, целящи индивидуално обследване на мнението на заинтересованите лица, без
да бъдат част от специализирано социологическо проучване.
Методи и инструменти за анализ на данни и информация
При изготвянето на настоящата оценка бяха използвани самостоятелно и в комбинация следните методи и инструменти за анализ на събраните данни и информация:
- Качествен анализ (качествени изследвания);
- Бенчмаркинг;
- Многоспектърен анализ.
Качествен анализ
Качественият анализ се основава на сортирането и групирането на данни и определянето на тенденции, теми и модели от наличната информация. За целите на конкретната оценка
бяха използвани някои от основните подходи за провеждането на качествен анализ като:  
- Кодиране и абстракция - определяне на категориите на понятията, които се използват
за класифициране на данните и групиране на свързаните категории;  
- Матрици за данни - идентифициране на основни теми или измерения, сортиране на
данни и извеждане на модели от данните;
- Качествен времеви анализ на данни - хронологично подреждане на данни за осигуряване на профил на дейностите и събитията, с които се идентифицират случайните взаимовръзки.
Бенчмаркинг
Бенчмаркингът е процес на идентифициране на собственото представяне или това на
оценяваната политика, програма или проект с това на най-добрите в съответната област,
разгадаване на пътищата, по които те са го достигнали и възприемане и адаптиране на техния опит за подобряване на собствените резултати. Той включва сравняване на различни
положения, които са обект на дадена интервенция и се извършва въз основа на конкретни
показатели за изпълнение.
Многоспектърен анализ
При извършването на настоящата оценка бе използвана комбинация от описаните погоре методи за анализ на събраната информация, т.нар. многоспектърен, наричан още многоаспектен, мултикритериен или „кръстосан” анализ. Той позволи извършването на сравняване на данните, получени чрез различните методи за събиране на информация, проверка на
тяхната валидност и постоянство, което гарантира свеждане до минимум на субективността, пристрастията и несигурността при оценяването.
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Приложение 1

Въпросник
във връзка с извършването на оценка на социално-икономическата
ефективност на политиката по наркотици в България
за периода 2009 - 2014 г.
№

Финансиращ орган

Изпълнител

Програма

Усвоени средства, хил. лв
2009 2010 2011 2012 2013

2014

1
в т.ч. за метадон
2
3
4
5
Общо

№
I.

Програма
Брой регистрирани лица с
необходимост от лечение
Обхванати в лечебния
процес

I

Превенция

1
II

Лечение

1
III

Рехабилитация

1
IV

Обучение

Общо участници

Изпълнител

Брой участници (обхванати), бр.
2009

2010

2011

2012

2013

2014
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Приложение 2

Въпросник
за оценка на социално-икономическата ефективност
на политиката по наркотиците в България
за периода 2009 - 2014 г.
1. Какво е социалното положение на наркозависимите в България днес и какви са тенденциите за периода 2009 - 2014 г. - техният брой увеличава ли се или намалява?
............................................................................................................................................................................................................................................

2. Съществува ли зависимост между подобряването, респективно влошаването на социално
– икономическите условия в държавата и броя на наркозависимите?
............................................................................................................................................................................................................................................

3. Кои са трите най-важни фактора, които карат хората да употребяват наркотични вещества според Вас?
............................................................................................................................................................................................................................................

4. Има ли ефективна превенция и лечение на наркотична зависимост днес в България?
............................................................................................................................................................................................................................................

5. Смятате ли, че от държавния бюджет се отделят достатъчно средства за справяне с проблемите на наркозависимите?
............................................................................................................................................................................................................................................

6. Има ли заложени индикатори, чрез които да бъде измервани напредъка и ефективността
на политиките през периода 2009 - 2014 г.?
............................................................................................................................................................................................................................................

7. Провежда ли се предварителна оценка на въздействието, очаквано от реализирането на
политиките?
............................................................................................................................................................................................................................................

8. Извършва ли се текущо наблюдение за постигането на целите на политиките?
............................................................................................................................................................................................................................................

9. Правено ли е последващо оценяване на резултатите от политиките за периода 2009 2014 г.?
............................................................................................................................................................................................................................................

10. Как бихте оценили рехабилитационните програми в България? Доколко ефективни са те
и трябва ли да се развиват допълнително?
............................................................................................................................................................................................................................................

11. Програмата за намаляване на предлагането на наркотици (ранна интервенция) показва
ли задоволяващи резултати, според Вас?
............................................................................................................................................................................................................................................
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12. Има ли условия в местата за лишаване от свобода за лечение от зависимости?
............................................................................................................................................................................................................................................

13. Необходимо ли е усъвършенстване на нормативната уредба в областта на работата с
наркозависимите, според Вас и в каква насока?
............................................................................................................................................................................................................................................

14. Каква е Вашата оценка за политиките по наркотиците на държавата за периода 2009
- 2014 г.?
............................................................................................................................................................................................................................................

15. Кои са научените уроци от тези политики и кои са основните аспекти, които трябва да
се променят в тези политики в бъдеще?
............................................................................................................................................................................................................................................

Име:

Организация:

Телефон:

Електронна поща:

БЛАГОДАРИМ ВИ!
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Подкрепено с грант на Фондация „Институт Отворено общество“,
в сътрудничество с Глобалната програма за политика
по наркотиците на Фондации „Отворено общество“

