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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

1. Избор на тема. Актуалност и значимост на темата 

 

След настъпването на демократичните промени през 1989 г. в България все по-

често започва да се говори за проблема с употребата на наркотични вещества и трафика 

им през границите на нашата страна. 

От 2006 г. аз работя в Национален център по наркомании, в Дирекция 

„Национален фокусен център за наркотици и наркомании“ (НФЦ). Звеното извършва 

информационна, аналитична, научно-изследователска, експертно-консултативна и 

издателска дейност и е официалният партньор на Европейския център за мониторинг на 

наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) от страна на Република България, както и 

участник в Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX). 

НФЦ е организацията, която предоставя официалната информация за България 

относно проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите. От неговото създаване 

през 2003 г. центърът (или с неговото решаващо методическо ръководство и участие) 

реализира повече от 100 проучвания от различен тип и с различни целеви групи, в 

които по различен начин са обхванати общо над 150 000 лица.  

Всяка година НФЦ изготвя Годишен национален доклад по проблемите, 

свързани с наркотиците, с обем от по около 120-150 страници, а в периода 2011 – 2013 

г. и Информационен бюлетин с основни актуални данни от различни сфери. 

Като част от тази организация аз имам поглед върху проблема с наркотиците и 

наркоманиите в България, имам достъп до голямо количество информация, имам 

връзките за осъществяване на контакт със зависими от наркотици, а също и със 

специалисти в областта на наркотиците и наркоманиите. 

Една от темите, която ме вълнува в моята работа е именно по какъв начин 

дейностите, които се осъществяват в тази сфера могат да бъдат полезни и ефективни за 

ограничаване на един от съществените социални проблеми в България – употребата на 

наркотични вещества и формирането на зависимост към тях. 
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За справянето с този проблем правителствата на Република България регулярно 

за период от няколко години утвърждават Национална стратегия за борба с 

наркотиците, която дава насоките на политиката за ограничаване на наркоманиите в 

нашата страна. В изпълнение на стратегията се разработва и План за действие, който е 

основен организационно-управленски инструмент за нейната реализация. 

В България обаче няма практика да се прави оценка за изпълнението на 

стратегията и Плана за действие, макар в тези нормативни документи да се дава 

препоръка за оценка на степента на изпълнение на Плана за действие и постигане на 

целите, заложени в Националната стратегия за борба с наркотиците. 

Именно затова за тема на моята дисертация избрах: „Политика за ограничаване 

на наркоманиите в България: ефективност на управлението в условията на новите 

информационни и комуникационни технологии“. Според мен съществува 

изследователска ниша за изучаване на ефективността на политиката за ограничаване на 

наркоманиите в България, а липсата на задълбочена и качествена оценка на действията, 

заложени за борба с наркотиците е предпоставка за недобра ефективност на тази 

политика.  

Научните приноси на моята дисертация са свързани с извеждане на индикатори 

за оценка на областите на действие на националната политика за ограничаване на 

наркоманиите в България (намаляване на търсенето и намаляване на предлагането на 

наркотици; координация, международно сътрудничество и усъвършенстване на 

законодателството; публична информационна система и научноизследователска 

дейност),  разработване на модел за оценка на политиката, и в частност на достъпа до 

лечение в областта на наркоманиите, извеждане на възможни решения и препоръки за 

социалната практика по оценка на политиката за достъп до лечение на лица, зависими 

от наркотици и включването на нови насоки в тази политика, които биха подобрили 

нейната ефективност. Резултатите от моя научен труд могат да подпомогнат 

правителството, неправителствени организации и експерти при изготвянето на 

следващата Национална стратегия за борба с наркотиците (2019 – 2023 г.). Това 

определя не само теоретико-методологическата, но и практическата актуалност на 

дисертацията. Апробирането на модела за оценка на достъпа до лечението в областта 

на наркоманиите и извеждането на резултати пък очертава нейната емпирико-

изследователска актуалност.  
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2. Обект и предмет на изследване. Ограничителни условия 

 

Обект на дисертацията е политиката за ограничаване на наркоманиите в 

България. Тя се основава на Националната стратегия за борба с наркотиците и се 

изработва на всеки 5 години. Последната приета национална стратегия обхваща 

периода от 2014 до 2018 г. 

Предмет на научния труд е ефективността на политиката за ограничаване на 

наркоманиите в България. Тя може да бъде разгледана в два аспекта – социална и 

икономическа. 

Социалната ефективност е свързана със степента на изпълнение на 

стратегическите задачи на политиката за ограничаване на наркоманиите при 

съпоставяне на действителните и очакваните резултати от дейността. 

Икономическата ефективност е свързана с отчитането на вложените ресурси 

(капитал, труд, управление, комуникации и информация) за изпълнение на 

стратегическите задачи на политиката за ограничаване на наркоманиите спрямо 

постигнатите резултати. 

Във връзка с предмета и обекта на изследване поставям следните 

ограничителни условия: 

 По отношение на обекта на изследване – разглеждане на заложените дейности в 

политиката за периода 2009 – 2013 г., съгласно Национална стратегия за борба с 

наркотиците 2009 – 2013 г. В дисертацията наркоманията се разглежда като 

„синдром на зависимост към психоактивни вещества“
1
, без към психоактивните 

вещества да се включват никотин и алкохол. Това уточнение се налага с оглед на 

по-широкото тълкувание на наркоманията, като зависимост не само към 

психоактивни вещества, но и към  хазарт, интернет, социални мрежи, виртуални 

игри, фитнес, пазаруване, а също и с появата на зависимости като 

работохолизъм, номофобия (или страх да останеш без телефона си) и други. 

 По отношение на предмета на изследване – оценката на ефективността е 

ограничена до оценка на социалната ефективност на дейностите в периода 2009 

– 2013 г., извършени във връзка с Стратегическа задача 3. Подобряване достъпа 

                                                           
1
 Съгласно Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със 

здравето – Десета ревизия (МКБ-10) 



8 
 

на пациентите до разнообразни и ефективни лечебни програми от Национална 

стратегия за борба с наркотиците 2009 – 2013 г. 

 

 

3. Цел и задачи 

 

Основна цел на дисертационния труд е чрез анализ и оценка на ефективността 

на политиката за ограничаване на наркоманиите в България да се изведат насоки за 

нейното подобряване. 

Задачи на дисертационния труд са: 

1. Да се очертае състоянието на проблема с наркоманията в България – същност и 

разпространение на наркоманията, факторна обусловеност, социални, здравни и 

психологически проблеми във връзка с наркоманията, социални механизми и 

социална регулация на наркоманията. 

2. Да се изведат показатели и индикатори за оценка на ефективността по 

отношение на областите на действие на политиката за ограничаване на 

наркоманиите в България. 

3. Да се създаде модел за оценка на политиката за ограничаване на наркоманиите в 

България. 

4. Да се апробира модела въз основа на Стратегическа задача 3 (Подобряване на 

достъпа на пациентите до разнообразни и ефективни лечебни програми) от 

Национална стратегия за борба с наркотиците 2009 – 2013 г и да се изведат 

резултати. 

5. Да се изведат препоръки и възможни решения по отношение осъществяването 

на оценка на достъпа до лечение и психосоциална рехабилитация на лица, 

употребяващи наркотици и реализирането на политиката в тази област.   
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4. Изследователска теза и хипотези 

 

Изследователската теза е, че липсата на задълбочена и качествена оценка на 

действията, заложени в политиката за ограничаване на наркоманиите в България е 

предпоставка за недобра ефективност на тази политика. Трудно може да се приеме, че 

ще е ефективно да се изготви Национална стратегия за борба с наркотиците без да 

бъдат анализирани и оценени резултатите от дейностите по предишната стратегия. 

Реално се залагат показатели за оценка без обаче да се определят целите, които трябва 

да бъдат постигнати по всеки един показател. Ако има заложени цели, те се отнасят за 

задачите и подзачите на стратегията, но не и за всеки един показател. Макар да е 

разписана задача да се изготвя ежегоден доклад за изпълнението на Плана за действие 

към стратегията с цел да се отчита изпълнението на стратегическите задачи, докладът, 

който излиза всяка година от Национален съвет по наркотичните вещества е този, 

изготвен от Национален фокусен център за наркотици и наркомании, който до преди 

две години беше изцяло съобразен със стандарта за докладване на Европейския център 

за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) и не беше обвързан със 

задачата да отчита изпълнението на стратегическите задачи по стратегията. Освен 

отчитане на дейността на стратегията е необходимо и извършване на оценка на 

стратегията и Плана за действие към нея. Нещо, което не се прави, а това предполага 

риск от изработване на неефективна политика за ограничаване на наркоманиите за 

следващия отчетен период. 

Във връзка с поставените ограничения на научното изследване формулирам 

следните работни хипотези: 

1. Изпълнението на заложените цели по Задача 3.1. (Развиване на система за 

лечение и психосоциална рехабилитация на употребяващите наркотици на 

национално и общинско ниво) от Плана за действие за изпълнение на 

Националната стратегия за борба с наркотиците 2009 – 2013 г. е по-скоро 

неефективно. Лечението и психосоциалната рехабилитация са неравномерно 

разположени на територията на Република България – основно се 

осъществяват в големите градове (София, Пловдив, Варна), като липсват 

цели областни градове, където се предлагат такива услуги. Освен това 

лечението е насочено главно към опиатната зависимост и няма много 

възможности за лечение на неопиатна и комбинирана зависимост, както и по 
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отношение на проблемите свързани с употребата на наркотици сред 

малолетни и непълнолетни лица. 

2. Изпълнението на заложените цели по Задача 3.2. (Оптимизиране на 

системата за информация и насочване на пациенти и техните близки към 

програми за лечение и психосоциална рехабилитация) от Плана за действие 

за изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците 2009 – 

2013 г. е по-скоро неефективно. Макар да се поддържа дигитална карта на 

лечението във връзка с употреба на наркотици и да съществуват някои 

центрове за информация, консултация и насочване на пациенти и техните 

близки към подходящи програми за лечение и психосоциална 

рехабилитация, в България няма създадена програма за обучение на 

служителите от различните социални системи за консултация и насочване 

към такива програми. Заедно с това не се провеждат системно кампании по 

места, свързани с възможностите за лечение и психосоциална 

рехабилитация. 

3. Изпълнението на заложените цели по Задача 3.3. (Осигуряване качеството на 

услугите в програмите за лечение и психосоциална рехабилитация) от Плана 

за действие за изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците 

2009 – 2013 г. е по-скоро неефективно. През последните години в България 

бяха създадени програми за обучение на ръководители в областта на 

лечението и психосоциалната рехабилитация на лица, употребяващи 

наркотични вещества, които подпомогнаха разширяването на обхвата на този 

вид услуги. От друга страна лечението е насочено в голяма степен към 

зависимостта от опиоиди, което не отговаря на нарастващата употреба на 

стимуланти, а също и на канабис. Липсват стандарти и методики за лечение 

на неопиатната зависимост, на комбинираната зависимост, на лечението на 

малолетни и непълнолетни. Съществуват проблеми при мониторинга и 

оценката на ефективността на програмите за лечение и психосоциална 

рехабилитация, както и при проследяване на здравния статус и социалната 

интеграция на пациентите след напускане на програмите. 
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5. Методика на изследването 

 

При разработването на дисертационния труд са използвани знания и умения от 

пресечните области на социология, психология, статистика, управление, политика, 

икономика, анализ и оценка и други. 

База за събиране на първична теоретична и емпирична  информация са: научни 

публикации по темата; контент анализ на първични официални документи, на 

законодателството и нормативни документи; информация от проучвания на 

Национален фокусен център за наркотици и наркомании, данни от Национален 

статистически институт и други.  

За проверка на работните хипотези и изпълнение на изследователската цел на 

научния труд е анализирана информация от Национален център по наркомании, 

Национален фокусен център за наркотици и наркомании, Национален център по 

обществено здраве и анализи.  

За основа на разработените показатели и индикатори за оценка на политиката за 

ограничаване на наркоманиите е използван План за действие за изпълнение на 

Националната стратегия за борба с наркотиците за периодите 2009 – 2013 г. и 2014 – 

2018 г. Посочените показатели и индикатори са виждането на автора за това какво 

трябва да се оценява и какви трябва да бъдат целите на националната политика 

съобразно заложените области на действие и стратегически задачи. 

Предложеният модел за оценка на политиката за ограничаване на наркоманиите 

има за цел да бъде прилаган по отношение на всички стратегически задачи от 

Националната стратегия за борба с наркотиците. За илюстрация за неговото прилагане 

е използван подхода на апробация във връзка с избрана стратегическа задача от 

стратегията. 

Научното изследване преди всичко е основано на социологическия подход – на 

връзки и взаимодействия, сравнения, анализ и извеждане на обобщения и предложения 

за усъвършенстване на политиката за борба с наркотиците и разрешаване, регулиране 

и/или управление на проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България. 

При разработване на модела за оценка на политиката се използва индуктивния подход 

– чрез анализ на конкретни индикатори да се изведат решения за осъществяване на 

политиката за ограничаване на наркоманиите. 
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II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 

 

1. Структура 

 

Дисертационният труд е структуриран съобразно възприетия методологически 

подход, цел и задачи. Общият обем е 168 страници и се състои от увод (9 страници), 

изложение в три глави (116 страници), заключение (5 страници), пет приложения (18 

страници), справка за научните приноси на докторанта (1 страница), публикации на 

докторанта по темата на дисертацията (1 страница) и списък с литература в областта на 

наркотиците и наркоманиите и оценката на лечението и психосоциалната 

рехабилитация (14 страници). Литературата включва 152 заглавия (на български, руски 

и английски език), 18 нормативни документа и 7 използвани проучвания. В текста са 

представени 9 фигури и 21 таблици, чрез които се визуализират основните данни, 

теоретичен подход и концептуални идеи на автора. 

 

 

2. Съдържание 

 

Увод 

1. Избор на тема. Актуалност и значимост на темата 

2. Обект и предмет на изследване. Ограничителни условия 

3. Цел и задачи  

4. Изследователска теза и хипотези 

5. Методика на изследването 

6. Структура на дисертационния труд 

 

ПЪРВА ГЛАВА 

Теоретична рамка на наркоманията като проблем на съвременното 

българско общество 
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1. Същност на наркоманията 

2. Състояние на наркоманията в България 

2.1. Разпространение на наркоманията в България 

2.1.1. Сред общото население 

2.1.2. Сред учениците 

2.1.3  Сред студентите 

2.1.4. Сред лишените от свобода 

2.2. Факторна обусловеност на наркоманията 

2.3. Профил на употребяващите наркотици 

2.4. Равнище на чувствителност на обществото към проблема 

3. Личностни и социални проблеми във връзка с наркоманията 

3.1. Здравни проблеми 

3.2. Психологически проблеми 

3.3. Социални проблеми 

4. Социални механизми и социална регулация на наркоманията 

4.1. Социални механизми за ограничаване на наркоманията 

4.1.1. Превенция 

4.1.2. Лечение 

4.1.3. Психосоциална рехабилитация 

4.1.4. Намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества 

4.1.5. Правоприлагане 

4.2. Социална регулация на наркоманията 

 

ВТОРА ГЛАВА 

Оценка на политиката за ограничаване на наркоманиите в България 

1. Области на действие на политиката 

2. Показатели и индикатори за оценка на политиката 

2.1. Показатели за оценка на политиката 

2.2. Индикатори за оценка на политиката 

3. Съществуващи практики за оценка на ефективността 

4. Модел за оценка на политиката 
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ТРЕТА ГЛАВА 

Модел за оценка на достъпа до лечение и психосоциална рехабилитация на 

лица, употребяващи наркотици в България 

1. Лечебна система в България в областта на наркоманиите 

2. Информационни системи. Бази данни 

3. Модел за оценка на достъпа до лечение и психосоциална рехабилитация 

4. Апробиране на модела и извеждане на резултати 

5. Анализ на резултатите от апробацията 

6. Възможни решения и препоръки за социалната практика 

 

Заключение  

Приложения 

Приложение 1. Разработени от докторанта индикатори и цели по отделни   

                        показатели 

Приложение 2. Стратегическа задача 3. от План за действие за изпълнение на  

                        Национална стратегия за борба с наркотиците (2014 – 2018 г.) 

Приложение 3. Индикатори и процедури за оценка на ефективността на  

                        програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти 

Приложение 4. Основни характеристики на лицата, потърсили лечение,   

                        регистрирани в Национална мониторингова система за търсене 

                        на лечение във връзка с употреба на наркотици (1994 – 2015 г.) 

Приложение 5. Речник на някои термини 

 

Справка за научните приноси на докторанта  

 

Публикации на докторанта по темата на дисертацията 

 

Литература  
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III. СИНТЕЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ 

 

Увод 

 

В уводната част е обоснован изборът на тема на дисертационния труд, а също и 

актуалността и значимостта на темата. Формулирани са обект и предмет на изследване 

и са поставени ограничителните условия по отношение на обекта и предмета. 

Определени са целта, задачите, изследователската теза, хипотезите и е описана 

методиката на изследването. 

 

ПЪРВА ГЛАВА 

Теоретична рамка на наркоманията като проблем на 

съвременното българско общество 

Първа глава описва същността на наркоманията, състоянието на проблема с 

наркоманията в България (разпространение, факторна обусловеност, профил на 

употребяващите наркотици, чувствителност на обществото към проблема), социалните, 

здравните и психологичните проблеми, които възникват във връзка с наркоманията, 

както и социалните механизми и социалната регулация на проблема. 

В параграф 1 е описана същността на наркоманията. Съгласно Международната 

статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – 

Десета ревизия (МКБ-10), наркомания (или синдром на зависимост към психоактивни 

вещества) е „съчетание от поведенчески, когнитивни и физиологични прояви, което се 

развива след повторна употреба на определено психоактивно вещество и обикновено 

включва силно желание за приемане на веществото, затруднен контрол върху приема, 

продължаване на употребата въпреки наличието на вредни последици, даване 

приоритет на приема на веществото пред другите видове активност и ангажименти, 

повишен толеранс и понякога физиологично състояние на абстиненция
2
“. 

Най-общо зависимостите към психоактивни вещества могат да бъдат групирани 

по следния начин: 

 зависимост от употреба на тютюн; 

                                                           
2
 Симптоми с различна тежест и в съчетание помежду си, които се появяват след пълното спиране или 

намаление на приема на веществото, употребявано редовно дълго време. 
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 зависимост от употреба на алкохол; 

 зависимост от употреба на наркотични вещества
3
. 

Първите две групи се асоциират със зависимост към легални наркотици (или 

психоактивни вещества, разрешени от закона, които могат да бъдат закупени легално). 

Третата група зависимост е свързана със зависимост към нелегални наркотици (или 

психоактивни вещества, чието  производство, разпространение и продажба са 

забранени).
4
 

В дисертационния труд наркоманията се разглежда като зависимост към 

нелегални наркотични вещества (или наркотици), както и към разрешени предписани 

медикаменти (сънотворни, транквилизатори) и инхаланти, с чиято злоупотреба се 

предпоставя развитие на зависимост. Тази зависимост се характеризира с понякога 

неконтролируемо влечение към наркотични вещества, търсене и употреба, които 

продължават дори, когато се явяват сериозни отрицателни последствия. За много хора 

зависимостта става хронична, с рецидиви, възможни дори след дълги периоди на 

въздържание. 

Пътят към зависимостта започва с акта на употреба на наркотичното вещество. 

С течение на времето способността на човек да се откаже от употреба може да бъде 

сериозно затруднена. Търсенето на наркотици става натрапчиво и обсесивно, като 

резултат на ефектите от продължителната употреба върху мозъчните функции. Това 

води до дисфункционални поведения, които могат да попречат на нормалното 

функциониране в семейството, на работното място или в друг обществен кръг. 

Зависимостта може да постави хората пред риск от сериозни заболявания, поради 

нездравословни навици или заради токсичния ефект на самите вещества.
5
 

Наркотичните вещества могат да бъдат обособени в няколко основни групи: 

опиоиди (хероин, морфин, лидол, кодеин, метадон, фентанил), стимуланти (кокаин, 

амфетамин, метамафетамин, екстази), хипнотици и седативи (барбитурати, 

бензодиазепини), халюциногени (LSD, халюциногенни гъби), инхаланти (лепило, 

разтворители), канабис (марихуана, хашиш) и нови психоактивни вещества (със 

                                                           
3
 Списъкът на наркотичните вещества може да бъде видян в Наредба за класифициране на растенията и 

веществата като наркотични (обн. ДВ, бр.87 от 04.11.2011 г.) 

4
 Алтънкова, М. (2000), Наркомании. Информационен материал за учители, Варна, Фондация „Светли 

празници“, 5. 

5
 Принципи на лечение на зависимостта. Наръчник, базиран на научни изследвания, National Institute on 

Drug Abuse, НЦН, С. с. 9. 
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свойства и ефекти, подобни на контролираните от закона наркотици, но с леко 

променена химична структура, с цел да се продават свободно на пазара). 

Параграф 2 разглежда състоянието на проблема с наркоманията в България. 

През последното десетилетие в България се оформя тенденция на увеличаване на 

актуалната употреба (през последните 12 месеца и последните 30 дни) на наркотични 

вещества и в същото време леко намаление през 2012 г. на експерименталната употреба 

(някога в живота). 

Най-често българите, които са употребявали поне веднъж в живота си някакво 

наркотично вещество са на възраст между 20 и 24 г. (21,1%), а също и на 15-19 г. 

(19,5%) и 25-29 г. (17,8%). С увеличаване на възрастта намалява дела на тези, които са 

употребявали наркотици (само 2,6% във възрастовия диапазон 50-64 г.). 

В България, както и в Европейски съюз, най-употребяваното наркотично 

вещество е канабисът. В нашата страна обаче нивото по показателя „употреба поне 

веднъж през живота“ е по-ниско, както по отношение на това вещество, така и по 

отношение на другите най-употребявани наркотични вещества (кокаин, амфетамини, 

екстази). Въпреки това през последните години в България се наблюдава повишаване 

на употребата на стимуланти сред младото население (от 15 до 34 г.) и особено сред 

учениците от 9 до 12 клас. Макар и пикът на употребата поне веднъж в живота на 

стимуланти сред учениците да е през 2011 г. през последните години се появява и 

употреба на метамфетамини, която е на нивото на употреба на екстази и кокаин (около 

4,2%). 

Когато употребата на наркотични вещества е инжекционна или продължителна 

и включва опиоиди, кокаин и/или амфетамини, говорим за „проблемна употреба“. 

Когато се употребяват психоактивни вещества (без тютюн, алкохол и кофеин) 

ежедневно и по високорисков начин (напр. инжекционно) през последните 12 месеца, 

става дума за „високорискова употреба“. Последните две определения, като 

характеристики на употребяващия, са белег за зависимо поведение. 

В съвременните условия на развитие на нашето общество генезисът на 

отключващото поведение за употреба на наркотици и формирането на зависимост е 

процес, който се нуждае от задълбочено изследване. Причините за този вид 

отклоняващо поведение до голяма степен са свързани с достъпа на употребяващите до 

наркотици, тяхната социална среда и личностните им черти. Във връзка с това могат да 

бъдат обособени 5 основни групи въпроси, които биха подпомогнали изследването на 

причинно-следствената връзка на наркоманното поведение: 
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1. Първи досег до наркотиците – какво е известно за наркотиците, каква е 

информираността за въздействието им върху психиката и здравето; описание 

на ситуацията на първата употреба – къде се е случила употребата, как се е 

случила, защо се е случила (конкретна причина, случайно, има ли принуда), 

откъде са набавени наркотиците. 

2. Достъп до наркотиците – какъв е пазарът на наркотици, какво е 

разпространението и предлагането на наркотици в средата на живеене, 

обучение, работа, забавление. 

3. Социална среда – въздействие на семейство, приятели, колеги, 

характеристики и история на взаимоотношенията, въздействие на 

политическите, икономическите и културните промени. 

4. Личностни черти на употребяващия – характер, взаимодействие с околните, 

склонност/уязвимост към зависимо поведение. 

5. Повторна употреба на наркотици (рецидив) – причини, предпоставки, 

временно решение на проблеми. 

Ако до преди 30 години наркоманията беше непознато явление, нещо, което не 

се забелязваше, то в днешно време все по-често се обръща внимание на проблема. 

Образът на зависимия (или наркомана) се свързва с агресивно поведение, 

предразположеност за кражби за осигуряване на средства за набавяне на наркотици, 

потенциален носител на заразни болести, потенциален причинител на пътно-

транспортни произшествия, т.е. това е образ за опасност. Зависимият обаче може да се 

разгледа и от друга гледна точка – като част от маргинализирани групи, които срещат 

негативно отношение от обществото (включително и от лекарската гилдия), изразяващо 

се в незаинтересованост, липса на толерантност, разбиране и приемане. Това 

отношение ги прави страхливи, с чувство за изоставеност и безпътица. 

Наред с негативите от употребата на наркотици през последните години в 

българското общество се поставя въпросът за използването на марихуаната за 

медицински цели. Най-активни са някои пациентски организации, като Асоциация на 

пациентите с онкологични заболявания и Асоциация на хората с множествена склероза, 

които настояват разрешаването на употребата на лекарства, съдържащи активни 

съставки на марихуаната, облекчаващи симптомите на някои болести или 

неблагоприятните ефекти от терапия по отношение на тях. 

Заедно с това, от съществено значение е да бъде отбелязано в какво точно се 

изразява проблема с наркоманията, както за индивида, така и за обществото. В 
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параграф 3 са описани здравните, психологическите и социалните проблеми във 

връзка с наркоманията. 

Здравните проблеми вследствие употребата на наркотични вещества се свеждат 

най-вече до физиологични, психични и поведенчески разстройства като: остра 

интоксикация, абстиненция, психотично разстройство, амнестичен синдром и други. 

Психологическите проблеми, свързани с наркоманията се отнасят до отделния 

индивид, до неговото поведение и взаимоотношения с околните. Те могат да 

предизвикат наркоманно поведение, но могат да бъдат и като резултат от наркоманно 

поведение или като допълнение на физиологичните проблеми. Най-често тези 

проблеми са свързани със: 

 Силно влечение (усещане за вътрешна принуда) да се вземе поредна доза, 

което доминира над другите желания и над разумните доводи против 

употреба. 

 Усещане за намален контрол над собственото поведение, постепенно 

отпадане на интереса към обичайните занимания и съсредоточаване на 

ежедневните усилия предимно към набавянето на нова доза. 

 Емоционални проблеми като подтиснатост, тревожност, срам, гняв, 

дискомфорт в социални ситуации. 

 Неспособност на индивида да се справи с болката в себе си и да управлява 

емоциите си в ежедневния живот.  

 В по-малка или по-голяма степен – отхвърляне от предишната среда и 

социална изолация. 

Социалните проблеми, свързани с наркоманията се отнасят до последиците за 

обществото от съществуването на зависимост към наркотични вещества. Такива 

проблеми могат да бъдат увреждането на личното и общественото здраве, 

неблагоприятното въздействие върху социалната среда, генерирането на скрита 

икономика, развитието на престъпност, свързана с наркотици. 

За ограничаване на проблема с наркоманията е необходимо използването на 

определени социални механизми. Такива могат да бъдат превенция, лечение, 

рехабилитация, намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества и 

правоприлагане (правоохраняване и правораздаване). 

Осъществяването на социалните механизми е във връзка с изработването на 

национална политика за ограничаване на наркоманиите. Тази политика се разписва в 

Национална стратегия за борба с наркотиците, която се утвърждава регулярно на 5 
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години от правителствата на Република България. Последната приета национална 

стратегия обхваща периода от 2014 до 2018 г.  

Координиращ орган на националната стратегия е Национален съвет по 

наркотичните вещества (НСНВ). Институции, отговарящи за изпълнението на 

политиката са Дирекция „Лекарствена политика“ (отдел „Наркотични вещества и 

съвети“) към Министерство на здравеопазването, Национален център по наркомании 

(НЦН) към Министерство на здравеопазването (МЗ), Междуведомствена комисия за 

контрол на прекурсорите (МККП), Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“ 

към Министерство на икономиката,  Държавна агенция „Национална сигурност“, 

Главна дирекция „Национална полиция", Главна дирекция „Гранична полиция“ и 

Научноизследователски институт по криминалистика и криминология към 

Министерство на вътрешните работи (МВР), Агенция „Митници“ към Министерство на 

финансите, Държавна агенция за закрила на детето. 

За изпълнение на националната политиката по наркотиците на местно ниво, са 

създадени общински съвети по наркотичните вещества (ОСНВ). В състава им са 

включени представители на всички институции и организации на общинско ниво, 

ангажирани в борбата с наркотиците. 

Към общинските съвети са изградени превантивно-информационни центрове 

(ПИЦ), като функционален елемент на съветите, за осъществяване на превантивни 

дейности, събиране и разпространение на информация на местно ниво. 

Партньори по изпълнението на политиката са държавни и общински институции, 

представители на частния сектор, структури на гражданското общество, медии. 

В изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците се разработва и 

План за действие, който е основен организационно-управленски инструмент за 

нейната реализация. Изпълнението на Плана за действие се финансира от държавния 

бюджет в рамките на бюджетите на институциите, от общинските бюджети, за сметка 

на местни приходи и от програми. 

Националната стратегия и Плана за действие към нея, НСНВ и институциите по 

изпълнението на стратегията, както и нормативните документи в областта на 

наркотиците и наркоманиите са субектите на социална регулация на проблема с 

наркоманията в България.  
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ВТОРА ГЛАВА 

Оценка на политиката за ограничаване на наркоманиите в 

България 

Втора глава разглежда областите на действие според Национална стратегия за 

борба с наркотиците 2014 – 2018 г., показателите и индикаторите за оценка на 

политиката за ограничаване на наркоманията в България, които могат да бъдат 

заложени по конкретните задачи по тези области на действие; очертават се 

съществуващите практики за оценка на ефективността; описва се модел, който може да 

послужи за оценка на политиката за ограничаване на наркоманиите в България. 

Национална стратегия за борба с наркотиците 2014 – 2018 г. е насочена към две 

стратегически области на действие: намаляване на търсенето и намаляване на 

предлагането на наркотици, а също и към още три съвместни области на действие – 

координация, международно сътрудничество и усъвършенстване на законодателството; 

публична информационна система и научно-изследователска дейност; мониторинг и 

оценка. В параграф 1 се описват целите и стратегическите задачи на всяка област на 

действие на националната стратегия. 

В параграф 2 се очертават показатели за оценка на ефективността на 

политиката въз основа на заложените стратегически задачи в Национална стратегия за 

борба с наркотиците 2014 – 2018 г. и се определят възможни индикатори за оценка по 

всеки един от предложените показатели. 

В науката и практиката на термините „показател“ и „индикатор“ понякога им се 

придава синонимно значение. В дисертационния труд „показател“ се обвързва със 

състоянието и развитието на дадена стратегическа задача в Национална стратегия за 

борба с наркотиците и има по-общ смисъл. Докато „индикатор“ се отнася за 

състоянието и развитието на заложените подзадачи в стратегията и конкретизира 

показателя. 

В параграф 3 се разглежда съществуващия опит за оценка в сферата на 

наркоманиите. За съжаление в България няма практика да се прави оценка за 

изпълнението на Националната стратегия за борба с наркотиците и Плана за действие 

към нея, макар в тези нормативни документи да се дава препоръка за оценка на 

степента на изпълнение на Плана за действие и постигане на целите, заложени в 

стратегията. 
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Всяка година Национален фокусен център за наркотици и наркомании изготвя 

Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите, който се 

приема на заседание на Национален съвет по наркотичните вещества и включва 

информация от голяма част от институциите, които имат отношение по проблемите на 

наркоманиите. Този доклад обаче е структуриран въз основа на насоките за докладване, 

препоръчани от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите 

(EMCDDA). Все пак тази информация до голяма степен може да бъде използвана при 

осъществяване на оценка на политиката за ограничаване на наркоманиите в България. 

С цел да подпомогна тази оценка в параграф 4 предлагам модел за оценка на 

политиката за ограничаване на наркоманиите в България. Тази политика се 

определя от Националната стратегия за борба с наркотиците. Ето защо моделът за 

оценка на политиката трябва да е съобразен с насоките на стратегията. Те са оформени 

като области на действие. Всяка област на действие има определени стратегически 

задачи, които са конкретизирани в подзадачи. 

За изпълнението на стратегията, и в частност на стратегическите задачи и 

подзадачи за всяка област на действие, отговарят определени социални регулатори. За 

всяка стратегическа задача се определят показатели за оценка, а за всяка подзадача – 

индикатори за оценка. 

За всеки индикатор за оценка е необходимо да се знае какво е началното му 

състояние (напр. в началото на отчетния период по стратегията). Посредством 

действието на социалните механизми е възможно изменение по съответния индикатор, 

което описва крайното му състояние (или резултата). Информация за началното и 

крайното състояние на индикатора се получава от публичната информационна система. 

Основен генератор на данни са проучвания на Национален фокусен център за 

наркотици и наркомании, както и информация от национални институции 

(министерства, национални центрове), местни институции (общински съвети по 

наркотични вещества, превантивни информационни центрове, местни комисии за борба 

с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни), неправителствени 

организации, лечебни центрове, звена и програми и други. 

За да се определи ефективността на използваните социални механизми трябва да 

се оцени дали са изпълнени целите, които предварително са зададени за всяка 

стратегическа задача и подзадача. 
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 Фигура 1. Модел за оценка на политиката за ограничаване на наркоманиите в България 
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Във връзка с изпълнение на поставените цели оценка може да се прави не само 

на целия 5-годишен срок на действие на една национална стратегия, но и в края на 

всяка една година или на междинен етап (междинна оценка). 

Оценката на използваните социални механизми на политиката за ограничаване 

на наркоманиите преминава през следните етапи: 

1. Описание на механизмите за въздействие. 

2. Идентифициране на ограниченията по отношение на прилагане на 

механизмите. 

3. Определяне на показатели за оценка и целите за изпълнение по отношение на 

тези показатели. 

4. Определяне на индикатори за оценка и целите за изпълнение по отношение 

на тези индикатори. 

5. Определяне на социалните регулатори. 

6. Определяне на ресурсната осигуреност на оценката. 

7. Събиране на данни. 

8. Анализ на въздействията на социалните механизми. 

9. Изготвяне на препоръки за действие. 

10. Оценка на ефективността на направените препоръки. 

Описанието на механизмите за въздействие по отношение на политиката за 

въздействие за ограничаване на наркоманиите е във връзка с избрана стратегическа 

област и съответна стратегическа задача от Националната стратегия за борба с 

наркотиците. Тук се определят ключовите параметри на интервенцията: към кого е 

насочена тя, кои са заинтересованите страни, какъв срок на нейното действие се 

оценява и т.н. 

При идентифициране на ограниченията по отношение на прилагане на 

механизмите се изясняват проблемите, трудностите и потенциалните рискове 

(институционални, политически, екзогенни), които могат да възникнат при прилагането 

на съответната интервенция. Препоръчително е изготвянето на план за ограничаване и 

смекчаване на негативните й въздействия, като той трябва да е съобразен с 

потенциалните рискове – в него могат да бъда включени мерки като: отказ от 

определени действия, които могат да доведат до негативни ефекти, модифициране на 
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механизмите за прилагане на интервенцията, предлагане на компенсация на засегнатите 

групи (допълнителни интервенции или услуги)
 6

. 

Определянето на показателите за оценка е в съответствие със заложените задачи 

в стратегията, а на индикаторите за оценка – в съответствие с заложените подзадачи. За 

да може да бъде оценена ефективността на използваните механизми е необходимо да 

бъдат поставени конкретни цели. Тези цели могат да бъдат обвързани, както с всеки 

един индикатор за оценка, така и с показателите за оценка. 

От важно значение е определянето на социалните регулатори, т.е. институциите 

и техни партньори, които да отговарят за изпълнението на социалните механизми и 

интервенциите, свързани с тях. 

За да се извърши оценката е необходимо да се знае каква е ресурсната 

обезпеченост тя да се осъществи – кои специалисти (институции) ще я направят и как 

ще бъде финансиран процесът по извършването й.  

 Събирането на данни обикновено е свързано с определяне на това, каква 

информация трябва да се събира (най-малко за началото и края на разглеждания период 

по определените индикатори), кои да бъдат източниците на информация и методите за 

събирането й. Заедно с това се разработват инструменти за събиране на данни, 

осъществява се полевата работа, обработват се и се систематизират събраните данни.  

Анализът на въздействията на социалните механизми е свързан с това, дали 

предприетите интервенции са довели до очаквания резултат. Ако са постигнати 

очакваните резултати, то тогава и са реализирани поставените цели. Ако не са 

постигнати очакваните резултати, тогава е необходимо да се потърси алтернатива на 

използваната интервенция.  

Във връзка с получените резултати, в зависимост от това, дали се постигат 

очакваните резултати или не, се изготвят препоръки за по-нататъшното прилагане на 

социалните механизми. Постигането на очакваните резултати не изключва 

необходимостта от последващи оценки на тяхното въздействие. Особено като се има 

предвид постоянно променящите се предпоставки и рискове за осъществяване на 

интервенцията. 

В края на анализа е препоръчително е да се оцени използвания модел за оценка, 

а също и ефективността на направените препоръки. 

 

                                                           
6
 Нончев, А., Манчева, М., Тагаров, Н. (2014), Оценка на социалното въздействие, София, ИК-УНСС. 
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ТРЕТА ГЛАВА 

 Модел за оценка на достъпа до лечение и психосоциална 

рехабилитация на лица, употребяващи наркотици в България 

Трета глава включва описание на лечебната система във връзка с употреба на 

наркотици в България, както и на информационните системи в тази област. 

Разработеният по-горе модел се ограничава до такъв за достъпа до лечение и 

психосоциална рехабилитация на лица, употребяващи  наркотици. Този модел се 

апробира, като се използва събрана информация по проблема и се извеждат резултати. 

След анализ на получените резултати се извеждат възможни решения и препоръки за 

социалната практика по оценка на политиката за достъп до лечение на лица, зависими 

от наркотици, правят се предложения за нови насоки в политиката за ограничаване на 

наркоманиите в България, които биха подобрили нейната ефективност. 

В параграф 1 е представена лечебната система във връзка с употреба на 

наркотици в България, като тя включва резиденциално и нерезиденциално лечение, 

субституиращо и поддържащо лечение, лечение в местата за лишаване от свобода. 

В процеса на издаване на разрешения, мониторинг и контрол на дейността на 

лечебните и програмите за психосоциална рехабилитация за лечението на лица, 

употребяващи наркотични вещества са ангажирани Министерство на здравеопазването, 

регионалните здравни инспекции и Национален център по наркомании, а съгласно 

Наредба за изменение на Наредба №24 от 2004 г. за утвърждаване на медицински 

стандарт „Психиатрия“ и Изпълнителна агенция „Медицински одит“. 

В параграф 2 са описани информационните системи в областта на наркотиците 

и наркоманиите и в частност във връзка с лечение и психосоциална рехабилитация на 

лица, употребяващи наркотици в България. 

В съответствие със Закон за контрол върху наркотичните вещества и 

прекурсорите Национален фокусен център за наркотици и наркомании изгражда и 

поддържа публична информационна система за наркотици и наркомании в 

България. 

Публичната информационна система за наркотици и наркомании изисква 

концептуална, инструментална и организационна подготовка и представлява единно 

синхронизирано функциониране на голям брой различни по характер и насока 

източници на индивидуална и агрегирана информация, които в своята цялост изграждат 

картината на разпространението и употребата на наркотици в България. 
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При изграждането и функционирането на публичната информационна система за 

наркотици и наркомании се използват различни епидемиологични индикатори, типове 

проучвания и бази данни, източници на агрегирана информация, наблюдения и анализи 

и други подходи и инструменти.
7
 

По индикатор „Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици“ (TDI) 

се събира информация още от 1994 г. – за потърсилите лечение в болничното отделение 

на Национален център по наркомании. С годините все повече лечебни заведения 

започват да предоставят такава информация, което е предпоставка за изграждане на 

Национална мониторингова система за търсенето на лечение във връзка с 

употреба на наркотици (МИС).  

С напредване на информационните технологии и разширяване на възможностите 

за получаване на информация възниква необходимостта от изграждане на интернет 

базирана електронна версия на Националната мониторингова система за 

търсенето на лечение във връзка с употреба на наркотици (И-МИС). Тя стартира в 

началото на 2009 г., като вече всеки един сътрудник, който попълва информация за 

потърсили лечение в даден лечебен център, звено или програма може да го прави не на 

хартиен носител, а он-лайн в интернет. Така администраторът на системата за търсене 

на лечение може на момента на качване на данните да ги получава и обработва. 

Освен И-МИС в областта на лечението във връзка с употреба на наркотици в 

България функционира и друга служебна база данни – Регистър  на пациентите за 

лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти. Той се поддържа от Национален 

център по наркомании, като в него се регистрират, актуализират и съхраняват данни за 

лицата, приети за лечение в програмите по време на целия терапевтичен цикъл в 

електронен вид. По  този начин  се предотвратява дублираното участие на пациенти в 

различни програми с цел отклоняване на лекарствения продукт за черния пазар. 

С цел по-голяма информираност на заинтересуваните лица за възможностите за 

лечение през март 2007 г. от Национален фокусен център за наркотици и наркомании 

бе създадена дигитална карта на лечението във връзка с употреба на наркотици, 

която може да бъде открита на интернет страница http://nfp-drugs.bg/bg/map.php. 

В параграф 3 моделът за оценка на политиката за ограничаване на 

наркоманиите в България се свежда до такъв за оценка на достъпа до лечение във 

                                                           
7
 Съгласно Вътрешни правила на Дирекция „Национален фокусен център за наркотици и наркомании, 

проучвания и информация“ в Национален център по наркомании. 
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връзка с употребата на наркотици, съобразно Стратегическа задача 3 (Подобряване на 

достъпа на пациентите до разнообразни и ефективни лечебни програми) от Национална 

стратегия за борба с наркотиците 2014 – 2018 г.. Това се налага поради мащабността на 

политиката и невъзможността настоящия труд да обхване всички заложени 

стратегически задачи. Все пак показаният пример може да послужи при прилагането на 

този модел и по отношение на останалите насоки на политиката за ограничаване на 

наркоманиите. 

 

Описание на механизмите за въздействие 

 

В основата на оценката са механизмите за развитие на лечението и 

рехабилитацията по отношение на лицата, употребяващи наркотични вещества. 

Оценката се отнася на действието на социалните механизми през целия период  

на действие на Национална стратегия за борба с наркотиците. 

 

 

Идентифициране на ограниченията по отношение на прилагане на механизмите 

 

Основните ограничения и трудности по отношение осъществяването на 

дейността на програмите за лечение и рехабилитация са свързани с: 

 Неравномерно разпределение на програмите на територията на страната, като 

липсват цели области без възможности за лечение, което го прави недостъпно 

за част от пациентите. 

 Малък брой програми са ориентирани към нуждите на високорискови и 

труднодостъпни групи. Тези програми работят активно с аутрич екипи на 

неправителствени организации, които чрез услугата „водене на случай“ 

мотивират и насочват подходящи клиенти за лечение. 

 Трудности от финансово естество – отпадане от лечение, самоволно 

напускане на програмата и загуба на контакт, неспазване на поетите от 

пациентите и близките им ангажименти, описани в информираното съгласие, 

затруднения при осъществяване на  лабораторни изследвания и лечение на 

съпътстващи заболявания. 

 Негативно отношение на обществото и медиите (включително на част от 

медицинските специалисти) към пациентите от програмите за лечение. 
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По отношение на развитието на програми за лечение и рехабилитация на 

употребяващи наркотици могат да се дефинират и следните рискове: 

 Инститицуионални – недостатъчна подкрепа на програмите от страна на 

Министерство на здравеопазването; проблеми със снабдяването с 

лекарствените продукти. 

 Политически – съпротива от определени среди във връзка с използването на 

субституиращото поддържащо лечение като подход за преодоляване на 

зависимостта към опиоиди. 

 Екзогенни – произтичащи от външната за интервенцията среда, като 

икономическата и финансовата криза. 

 Други – вътрешни за програмите социални и трудови конфликти, 

непрофесионално прилагане на предписаните механизми за изпълнение на 

интервенцията, негативно отношение на обществото и медиите (включително 

на част от медицинските специалисти) към пациентите от програмите за 

лечение. 

 

 

Определяне на показатели за оценка и целите за изпълнение по отношение на 

тези показатели 

 

Показателите за оценка и целите за изпълнение по отношение на тези показатели 

се определят съобразно Стратегическа задача 3 от Плана за действие за изпълнение на 

Националната стратегия за борба с наркотиците 2014 – 2018 г.: 

Показатели Цели 

Развиване на система за лечение и 

психосоциална рехабилитация на 

употребяващите наркотици на 

национално и общинско ниво. 

Осигуряване на разнообразни и ефективни 

лечебни и психосоциални услуги, базирани на 

оценка на потребностите на национално и местно 

ниво и отговарящи на нуждите на отделния 

пациент. 

Оптимизиране на системата за 

информация и насочване на 

пациенти и техните близки към 

програми за лечение и 

психосоциална рехабилитация. 

Улесняване на достъпа до програмите за лечение 

и психосоциална рехабилитация. 
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Осигуряване на качеството на 

услугите в програмите за лечение 

и психосоциална рехабилитация. 

Развитие на ефективни програми за лечение и 

психосоциална рехабилитация, осигуряващи 

качествени услуги и интервенции за 

употребяващите наркотици и техните семейства. 

 

 

Определяне на индикатори за оценка и целите за изпълнение по отношение на 

тези индикатори. Социални регулатори 

 

По всеки един показател за оценка се определят социални регулатори, 

индикатори за оценка и целите, които трябва да бъдат постигнати. Виждането на автора 

за този етап от оценката е представено в следващите таблици: 

Показател: Развиване на система за лечение и психосоциална рехабилитация на   

                   употребяващите наркотици на национално и общинско ниво 

 Индикатори Цели 

1. Оценка на нуждите от развитие на 

програми за лечение и 

психосоциална рехабилитация на 

употребяващи наркотични 

вещества.  

 

 

Извършване в началото и в края на 

отчетния период на оценка на 

потребностите на национално и местно 

ниво от програми за лечение и 

психосоциална рехабилитация на 

употребяващи наркотични вещества. 

2. Брой функциониращи звена за 

медикаментозно-асистирано 

лечение на употребяващи 

наркотични вещества. 

Увеличаване на броя на функциониращите 

звена за медикаментозно-асистирано 

лечение на употребяващи наркотични 

вещества. 

3. Брой места за лечение на 

употребяващи наркотици в 

наркологични отделения. 

Увеличаване на броя на местата за лечение 

на употребяващи наркотици в 

наркологичните отделения. 

 

4. Обхват на програмите за лечение с 

агонисти и агонисти-антагонисти на 

лица, зависими към опиоиди. 

 

Разширяване на обхвата на програмите за 

лечение с агонисти и агонисти-

антагонисти на лица, зависими към 

опиоиди. 

 

5 Заетост в програмите за лечение с 

агонисти и агонисти-антагонисти на 

лица, зависими към опиоиди. 

 

Увеличаване на заетостта в програмите за 

лечение с агонисти и агонисти-

антагонисти на лица, зависими към 

опиоиди. 

 

6 Брой функциониращи програми за 

психосоциална рехабилитация. 

Увеличаване на броя на функциониращите 

програми за психосоциална 

рехабилитация. 
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7 Брой места, разкрити в програми за 

психосоциална рехабилитация. 

 

Увеличаване на разкритите места в 

програми за психосоциална 

рехабилитация. 

 

8 Обхват на програмите за 

психосоциална рехабилитация. 

Разширяване на обхвата на програмите за 

психосоциална рехабилитация. 

 

9 Брой функциониращи програми за 

лечение и психосоциална 

рехабилитация на неопиатна 

зависимост и програми за лечение 

на комбинирана зависимост. 

Увеличаване на броя на функциониращите 

програми за лечение и психосоциална 

рехабилитация за неопиатна зависимост и 

програми за лечение на комбинирана 

зависимост. 

 

10 Брой места на лечение на 

малолетни и непълнолетни лица, 

употребяващи наркотици. 

 

1. Увеличаване на местата за лечение на 

малолетни и непълнолетни лица, 

употребяващи наркотици.  

2. Разкриване на сектори за лечение на 

малолетни и непълнолетни лица, 

употребяващи наркотици към 

отделенията за лечение на зависимости.  

 Социални регулатори:  

Министерство на здравеопазването (министър на здравеопазването, дирекция 

„Лекарствена политика“, Национален център по наркомании) 

Общини (кметове на общини, общински съвети по наркотични вещества) 

Лечебни заведения (звена, програми) 

Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни 

Неправителствени организации  

 

  

Показател: Оптимизиране на системата за информация и насочване на пациенти и 

техните близки към програми за лечение и психосоциална рехабилитация 

 Индикатори Цели 

1. Функциониране на интернет  

базирана информационна система, 

насочена към потребителите за 

получаване на информация за 

възможностите за лечение в 

страната.  

 

Ежегодно обновяване на Карта на 

лечението във връзка с употреба на 

наркотици.   

2. Взаимодействие между държавни 

институции, лечебни заведения, 

неправителствени организации в 

областта на лечението и 

психосоциалната рехабилитация.  

 

1. Създаване на регистър на пациентите на 

опиоидно субституиращо лечение.  

2. Създаване на регистър на пациентите на 

психосоциална рехабилитация.  

3. Поддържане на Националната 

мониторингова система за търсенето на 

лечение във връзка с употреба на 

наркотици (МИС).  
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4. Поддържане на интернет базираната 

електронна версия на Националната 

мониторингова система за търсенето на 

лечение във връзка с употреба на 

наркотици (И-МИС). 

5. Приемане на Наредба, уреждаща 

събирането на информация, необходима 

за поддържане на публичната 

информационна система за наркотици и 

наркомании в България. 

 

3. Функциониране на центрове за 

информация, консултация и 

насочване на пациенти и техните 

близки към подходящи програми за 

лечение и психосоциална 

рехабилитация. 

 

Поддържане на центрове за информация, 

консултация и насочване на пациенти и 

техните близки към подходящи програми 

за лечение и психосоциална 

рехабилитация. 

4.  Обучения, насочени към 

подобряване на уменията на 

общопрактикуващите лекари за 

идентифициране и насочване на 

пациенти за лечение и 

рехабилитация на употребяващи 

наркотични вещества. 

Провеждане на поне едно обучение 

годишно, насочено към подобряване на 

уменията на общопрактикуващите лекари 

за идентифициране и насочване на 

пациенти за лечение и рехабилитация на 

употребяващи наркотични вещества. 

 

5.  Обучения на служители от 

правоохранителната, 

правораздавателната, социалната и 

училищната системи за насочване 

на лица, употребяващи наркотични 

вещества към програми за лечение и 

психосоциална рехабилитация. 

Провеждане на поне едно обучение 

годишно на служители от 

правоохранителната, правораздавателната, 

социалната и училищната системи за 

насочване на лица, употребяващи 

наркотични вещества към програми за 

лечение и психосоциална рехабилитация. 

 

6.  Разпространение на 

информационни материали, 

подпомагащи насочването на лица, 

употребяващи наркотични вещества 

към програми за лечение и 

психосоциална рехабилитация. 

Провеждане на ежегодни кампании за 

разпространение на информационни 

материали, подпомагащи насочването на 

лица, употребяващи наркотични вещества 

към програми за лечение и психосоциална 

рехабилитация. 

 

 Социални регулатори:  

Министерство на здравеопазването (министър на здравеопазването, дирекция 

„Лекарствена политика“, Национален център по наркомании) 

Национален фокусен център за наркотици и наркомании (1,2) 

Общини (кметове на общини, общински съвети по наркотични вещества, 

превантивно-информационни центрове) 

Лечебни заведения (звена, програми) 

Неправителствени организации  
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Показател: Осигуряване на качеството на услугите в програмите за лечение и  

                   психосоциална рехабилитация 

 Индикатори Цели 

1.  Нормативна уредба в областта на 

лечението и  психосоциалната 

рехабилитация на лица, зависими от 

наркотични вещества. 

 

Актуализиране на нормативната уредба в 

областта на лечението и  психосоциалната 

рехабилитация на лица, зависими от 

наркотични вещества. 

2.  Стандарти и методики в различни 

области на лечението и 

психосоциалната рехабилитация. 

 

Създаване на стандарти и методики за 

лечение и психосоциална рехабилитация, 

насочени към неопиатната зависимост. 

3. Обучения на ръководители на 

програми за лечение с агонисти и 

агонисти-антагонисти на лица, 

зависими към опиоиди.  

Създаване на Програма за обучение на 

ръководители на програми за лечение с 

агонисти и агонисти-антагонисти на лица, 

зависими към опиоиди. 

 

4. Обучения на ръководители на 

програми за психосоциална 

рехабилитация. 

Създаване на Програма за обучение на 

ръководители на програми за психоциална 

рехабилитация. 

 

5. Мониторинг на програмите за 

лечение с агонисти и агонисти-

антагонисти на лица, зависими към 

опиоиди. 

 

Осъществяване на ежегоден мониторинг 

на всяка една от програмите за лечение с 

агонисти и агонисти-антагонисти на лица, 

зависими към опиоиди. 

 

6.  Ефективност на програмите за 

лечение с агонисти и агонисти-

антагонисти на лица, зависими към 

опиоиди. 

 

Провеждане на ежегодна оценка на 

ефективността на програмите за лечение с 

агонисти и агонисти-антагонисти на лица, 

зависими към опиоиди. 

7.  Мониторинг на програмите за 

психосоциална рехабилитация. 

 

Осъществяване на ежегоден мониторинг 

на всяка една от програмите за 

психосоциална рехабилитация на лица, 

които са били зависими или са 

злоупотребявали с наркотични вещества. 

8. Ефективност на програмите за 

психосоциална рехабилитация. 

 

Провеждане на ежегодна оценка на 

ефективността на програмите за 
психосоциална рехабилитация на лица, 

които са били зависими или са 

злоупотребявали с наркотични вещества. 

9. Супервизия на програмите за 

лечение и психосоциална 

рехабилитация. 

 

Провеждане на супервизия на всяка една 

от програмите за лечение с агонисти и 

агонисти-антагонисти на лица, зависими 

към опиоиди, а също и на програмите за 
психосоциална рехабилитация на лица, 

които са били зависими или са 

злоупотребявали с наркотични вещества.  
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 Социални регулатори:  

Министерство на здравеопазването (министър на здравеопазването, дирекция 

„Лекарствена политика“, Национален център по наркомании)  

Изпълнителна агенция „Медицински одит“ (5, 7) 

Лечебни заведения (звена, програми)  

 

 

 Кадрова и финансова осигуреност 

 

 Съгласно Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за борба с 

наркотиците 2014 – 2018 г. оценката на степента на изпълнение на заложените цели, 

заложени в стратегията е задача на Дирекция „Лекарствени политика” към 

Министерство на здравеопазването. Тя следва да подпомогне сформирането на екип от 

специалисти, който да извърши независима оценка. 

Съгласно финансовия план за изпълнение на Плана за действие на Националната 

стратегия за борба с наркотиците 2014 – 2018 г. заложените финансови средства за 

извършване на оценка са общо 80 000 лева (30 000 лева в началото на периода и 50 000 

лева в края на периода на действие на стратегията). 

 

Анализ на въздействията на социалните механизми 

 

Ефективността на изпълнението на политиката в областта на лечението и 

психосоциалната рехабилитация на лица, употребяващи наркотични вещества (по 

конкретно на достъпа им до разнообразни и ефективни лечебни програми) се определя 

от постигането на всяка една от посочените цели. С оглед на цялостното очертаване на 

постигнатите ефекти може да бъде създадена таблица на резултатите. 

За да се определи степента на ефективност на изпълнение на заложените цели по 

всеки един от показателите за оценка се използва следната скала: 

 изпълнение до 25% от целите – политиката по съответната задача (показател) 

е неефективна; 

 изпълнение от 26% до 50% от  целите – политиката по съответната задача 

(показател) е по-скоро неефективна; 

 изпълнение от 51% до 75% от целите – политиката по съответната задача 

(показател) е по-скоро ефективна; 

 изпълнение от 76% до 100% от целите – политиката по съответната задача 

(показател) е ефективна. 
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В параграф 4 моделът за оценка на достъпа до лечение и психосоциална 

рехабилитация на лица, употребяващи наркотици в България е апробиран като е 

представено развитието на състоянието по всеки един от заложените индикатори за 

оценка за периода на предишната Национална стратегия за борба с наркотиците 2009 – 

2013 г. Избрах този подход, тъй като показателите на предишната и настоящата 

стратегия са аналогични, а обхващането на целия период на една стратегия според мен 

би имало много по-висока научна стойност, отколкото ако се спра само на двете 

изминали години (2014 и 2015 г.) от настоящата. 

В параграф 5 е представена обобщена картина на резултатите от апробацията на 

модела. (Виж Таблица 1) 

По отношение на показател „Развиване на система за лечение и психосоциална 

рехабилитация на употребяващите наркотици на национално и общинско ниво“ са 

реализирани 4 от 11-те заложени цели, т.е заложената цел по този показател 

(осигуряване на разнообразни и ефективни лечебни и психосоциални услуги, базирани 

на оценка на потребностите на национално и местно ниво и отговарящи на нуждите на 

отделния пациент) е изпълнена на 36,4%. Това определя изводът, че изпълнението на 

целите по Задача 3.1. (Развиване на система за лечение и психосоциална рехабилитация 

на употребяващите наркотици на национално и общинско ниво) от Плана за действие за 

изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците 2009 – 2013 г. е по-

скоро неефективно. 

Или, Работна хипотеза 1 се потвърждава. 

По отношение на показател „Оптимизиране на системата за информация и 

насочване на пациенти и техните близки към програми за лечение и психосоциална 

рехабилитация“ са реализирани 5 от 10-те заложени цели, т.е. заложената цел по този 

показател (улесняване на достъпа до програмите за лечение и психосоциална 

рехабилитация) е изпълнена на 50,0%. Това определя изводът, че изпълнението на 

целите по Задача 3.2. (Оптимизиране на системата за информация и насочване на 

пациенти и техните близки към програми за лечение и психосоциална рехабилитация) 

от Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците 

2009 – 2013 г. е по-скоро неефективно. 

Или, Работна хипотеза 2 се потвърждава. 

По отношение на показател „Осигуряване на качеството на услугите в 

програмите за лечение и психосоциална рехабилитация“ са реализирани 3 от 9-те 

заложени цели, т.е. заложената цел по този показател (развитие на ефективни програми 
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за лечение и психосоциална рехабилитация, осигуряващи качествени услуги и 

интервенции за употребяващите наркотици и техните семейства) е изпълнена на 33,3%. 

Това определя изводът, че изпълнението на целите по Задача 3.3. (Осигуряване 

качеството на услугите в програмите за лечение и психосоциална рехабилитация) от 

Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците 

2009 – 2013 г. е  по-скоро неефективно. 

Или, Работна хипотеза 3 се потвърждава. 

Таблица 1. Таблица на резултатите от апробацията 

Показател: Развиване на 

система за лечение и 

психосоциална 

рехабилитация на 

употребяващите 

наркотици на национално 

и общинско ниво 

Показател: 

Оптимизиране на 

системата за информация 

и насочване на пациенти 

и техните близки към 

програми за лечение и 

психосоциална 

рехабилитация 

Показател: Осигуряване 

на качеството на услугите 

в програмите за лечение и 

психосоциална 

рехабилитация 

Индикатор Цел * Индикатор Цел * Индикатор Цел * 

1 1 + 1  + 1 1 + 

2 1 - 2 1 + 2 1 - 

    2 -    

    3 +    

    4 +    

    5 -    

3 1 - 3 1 + 3 1 + 

4 1 + 4 1 - 4 1 + 

5 1 + 5 1 - 5 1 - 

6 1 - 6 1 - 6 1 - 

7 1 +    7 1 - 

8 1 -    8 1 - 

9 1 -    9 1 - 

10 1 -       

 2 -       

* „+“ - реализирана цел ; „-“ - нереализирана цел 
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Реализирането на 12 от 30 заложени цели по Стратегическа задача 3 

(Подобряване на достъпа на пациентите до разнообразни и ефективни лечебни 

програми) от Национална стратегия за борба с наркотиците 2009 – 2013 г. показва една 

недобра ефективност (само 40,0%) на изпълнение на политиката по тази задача. Този 

извод доказва изследователската теза и необходимостта от оценка на действията, 

заложени за ограничаване на наркоманиите в България. А също и извеждането на 

възможни решения и препоръки за подобряване на ефективността на тази политика. 

В параграф 6 са изведени възможни решения и препоръки за социалната 

практика по оценка на политиката за достъп до лечение на лица, зависими от 

наркотици и са направени предложения за нови насоки в политиката за ограничаване на 

наркоманиите в България, които биха подобрили нейната ефективност. 

За развиване на система за лечение и психосоциална рехабилитация на 

употребяващите наркотици на национално и общинско ниво е необходимо да се 

направи оценка на потребностите от лечение и рехабилитация. Това може да се 

подпомогне от данните от ежегодното проучване на търсенето на лечение във връзка с 

употреба на наркотици, което се провежда от Национален фокусен център за наркотици 

и наркомании. Информацията от Интернет базираната електронна версия на 

Националната мониторингова система за търсенето на лечение във връзка с употребата 

на наркотици (И-МИС) допринася за очертаването на повече от две десетилетия 

изграждания профил на лицата, търсещи лечение във връзка с употреба на наркотици в 

България. 

За по-точна и представителна оценка е необходимо разширяване на обхвата на 

системата за търсене на лечение – с включването на по-голям брой лечебни центрове, 

звена и програми в И-МИС. Те обаче имат право да откажат участие. Затова усилията 

трябва да бъдат насочени към намиране на начин за мотивирането им за включване в 

И-МИС. Това най-често става чрез сключване на договорни споразумения на 

Национален център по наркомании със сътрудници от лечебните заведения или със 

самите лечебни заведения. 

През последните години бяха създадени административни пречки за сключване 

на граждански договори със сътрудниците на И-МИС. Това доведе до затруднения при 

събирането на информацията.  

Като проблем може да бъде отчетена и липсата на достатъчно сътрудници в 

отделните лечебни заведения, които да отговарят за качването на необходимата 
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информация в И-МИС. Това понякога предизвиква непълно отчитане на всички 

пациенти, потърсили лечение. 

За справяне с тези проблеми все по-належащо става приемането от 

Министерство на здравеопазването на наредба, която да регламентира реда и 

начините за събиране и обработване на информацията в областта  на наркотиците 

и наркоманиите. Създаването на такава наредба би подпомогнало разширяването на 

обхвата на И-МИС и би било от полза за развитието както на индикатора „Търсене на 

лечение във връзка с употребата на наркотици“, така и като цяло на публичната  

информационна система за наркотици и наркомании в България. 

Една наредба за публичната информационна система за наркотици и наркомании 

може да разпише всички показатели и индикатори, за които да се събира информация, 

отговорните институции за събиране на информацията, а също и източниците на 

събиране на информация. Това би подпомогнало в голяма степен осъществяването на 

оценка на заложените задачи в Националната стратегия за борба с наркотиците. 

Увеличаването на броя на функциониращите звена за медикаментозно-

асистирано лечение на употребяващи наркотични вещества е свързано с увеличаване на 

броя на функциониращи звена за медикаментозно-асистирано лечение в 

психиатричните отделения на болничните заведения и на броя на програмите за 

лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди. В 

системата на психиатричната помощ все още има психиатрични отделения и клиники, 

където не е обособено наркологично отделение. Този потенциал може да бъде 

използван като се стимулират лечебните заведения да откриват такива отделения или 

да обособяват наркологични легла, които да приемат пациенти, имащи проблеми с 

употребата на наркотични вещества. 

Близо половината от областните градове нямат програми за лечение с опиеви 

агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди. По този начин 

пациентите понякога трябва да пътуват десетки километри, за да си вземат 

медикамента, определен за субституиращо поддържащо лечение. За справяне с този 

проблем програмите дават медикамента за вкъщи, което е предпоставка за нелегална 

търговия с него извън програмите. 

Развитието на Програма за обучение на ръководители на програми за лечение с 

опиеви агонисти и агонисти-антагонисти за лица, зависими от опиоиди на Национален 

център по наркомании би могло да подпомогне изграждането на умения при 
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специалисти-психиатри за работа в програми за субституиращо лечение и да ги 

мотивира за създаване на нови такива. 

Позиционирането на нови програми за лечение с опиеви агонисти и агонисти-

антагонисти на лица, зависими към опиоиди би било удачно в рамките на държавни 

психиатрични болници и центрове за психиатрични болници, а не на специално 

обособени места в градска среда. Това би решило  проблема с недоволството на жители 

на градските квартали, когато зависими се лекуват в близост до жилищна и училищна 

среда. 

За всяка програма е необходимо да се оправи оценка на зеаетостта. Очевидно е, 

че държавните и общинските програми са почти запълнени, поради факта, че са 

безплатни, докато тези без държавно и/или общинско участие, при които се заплаща 

такса, имат много повече свободни места. Ето защо логично би било да се търсят 

начини за увеличаване на местата в държавните и общинските програми – основно с 

финансиране по Националната стратегия за борба с наркотиците. 

Въвеждането на Програма за обучение на ръководители на програми за 

психосоциална рехабилитация на лица с психични и поведенчески разстройства, 

дължащи се на употреба на наркотични вещества допринесе за увеличаване на тези 

програми през последните две години. Въпреки това броят на преминалите и 

завършилите програмите е непостоянен, като в немалка степен зависи и от 

финансираните места по Националната стратегия за борба с наркотиците. 

Недостатъчното финансиране или частично финансиране, което не е дори 

целогодишно, често води до прекъсването на вече започнал процес на рехабилитация за 

някои зависими или до търсенето на по-краткосрочни услуги. Ето защо е необходимо 

повишаване на предвидените средства във финансовия план за изпълнение на Плана на 

действие към Национална стратегия за борба с наркотиците за места за психосоциална 

рехабилитация. Това предполага повишаване на търсенето на услугите, задържането на 

клиенти за периода и запълването на капацитета от места на финансираните програми. 

С оглед на промяната на профила на употреба на наркотични вещества в 

България (все повече употреба на стимуланти и марихуана), както и на профила на 

търсещите лечение във връзка с употреба на наркотици, става наложително да се 

обърне внимание на лечението и психосоциалната рехабилитация на неопиатна 

зависимост, както и на лечението на комбинирана зависимост. Този тип интервенции в 

лечебната система е почти изцяло свързан с дейността на програмите за психосоциална 

рехабилитация. За да се промени насочеността на системата за лечение е необходимо 



40 
 

на първо място да се приемат методики и стандарти, които да регламентират 

дейностите по отношение на неопиатната и комбинираната зависимост.   

В България все още не е регламентирано и лечението на малолетни и 

непълнолетни лица, употребяващи наркотици. Изготвянето на методики и стандарти за 

лечение на деца ще подпомогне лечебната система в предоставянето на 

специализирани услуги, които ще съдействат за ограничаване на наркоманиите сред 

младите хора. 

Във връзка с оптимизиране на системата за информация в областта на 

лечението и психосоциалната рехабилитация е необходимо поддържането и 

развиването на Карта на лечението във връзка с употреба на наркотици, както и на 

Националната мониторингова система за търсенето на лечение във връзка с употреба на 

наркотици (МИС). 

Поддържането на регистър на пациентите на субституиращо поддържащо 

лечение е от съществено значение за предотвратяване на възможността едно лице да 

бъде лекувано в повече от една програма за лечение с опиеви агонисти и агонисти-

антагонисти. Подобен регистър обаче трябва да бъде създаден и за пациентите, които 

са в програмите за психосоциална рехабилитация. 

Процесът по оптимизиране на системата за информация също така може да бъде 

регламентиран в посочената по-горе Наредба, уреждаща събирането на информация, 

необходима за поддържане на публичната информационна система за наркотици и 

наркомании в България. 

Във връзка със заложената задача за насочване на пациенти и техните близки 

към програми за лечение и психосоциална рехабилитация от важно значение е да 

бъде възстановен Центъра за консултация и насочване към лечебни и 

рехабилитационни програми. След края на предишната Национална стратегия за борба 

с наркотиците 2009 – 2013 г. той престана да съществува (макар и да продължават да се 

осъществяват безплатни консултации и насочване), главно заради липсата на 

финансиране и на достатъчно кадри, които да поддържат неговата дейност. Според мен 

възстановяването на този център за консултация и насочване ще подпомогне 

изпълнението на заложената задача. Увеличаването на щата в Национален център по 

наркомании пък би решил кадровия проблем и би разширил възможностите за 

качествено консултиране в областта на зависимостите. 

Процесът за насочване на лица, употребяващи наркотични вещества към 

програми за лечение и психосоциална рехабилитация би бил много по-всеобхватен, ако 
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в него се включат и служители от различни социални системи (като 

правоохранителната, училищната), а също и общопрактикуващите лекари. За тази цел 

трябва да бъде създадена програма за обучение, включваща именно тези служители и 

лекари. 

Не на последно място Министерство на здравеопазването и Национален център 

по наркомании трябва да насърчават общинските съвети по наркотичните вещества, 

както и неправителствените организации да провеждат системно кампании по места, 

свързани с възможностите за лечение и психосоциална рехабилитация. 

От съществено значение за развитието на лечебната система в областта на 

наркоманиите е осигуряване на качеството на услугите в програмите за лечение и 

психосоциална рехабилитация. 

През последните години бяха приети или актуализирани редица нормативни 

актове, насочени към намаляване на търсенето на наркотици. Все още обаче липсват 

стандарти и методики за лечение на неопиатната зависимост, на комбинираната 

зависимост, на лечението на малолетни и непълнолетни, дори на интервенции като 

детоксификация и психосоциална рехабилитация. Макар в стандартите за лечение на 

опиатната зависимост да са разписани правила за извършване на детоксификация и 

психосоциална рехабилитация, тези интервенции като самостоятелен механизъм извън 

опиодното субститиращо лечение нямат нормативно оформени стандарти за прилагане.  

Промяната в профила на употребата на наркотични вещества през последните 

години в България налага и съответния отговор от институциите за приемане на 

стандарти и методики, насочени към новите реалности. 

За разширяване на обхвата и за подобряване качеството на услугите в 

програмите за лечение и психосоциална рехабилитация е необходимо продължаване на 

действието на програмите за обучение на ръководители в тази област (Програма за 

обучение на ръководители на програми за лечение с опиеви агонисти и агонисти-

антагонисти за лица, зависими от опиоиди и Програма за обучение на ръководители на 

програми за психосоциална рехабилитация на лица с психични и поведенчески 

разстройства, дължащи се на употреба на наркотични вещества). 

През последните две години резултатът от действието на тези програми за 

обучение е видим – обхватът на лечението и психосоциалната рехабилитация на 

територията на България се разшири. През 2016 г. бяха създадени 3 нови програми за 

опиоидно субституиращо лечение (2 от тях в Кюстендил и Видин – населени места, в 
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които досега не са съществували такива програми), а 3 нови рехабилитационни 

програми тип „терапевтична общност“ получиха съгласие за добра практика. 

Все още съществува сериозен проблем по отношение на мониторинга и оценката 

на ефективността на програмите за лечение и психосоциална рехабилитация. Той е 

свързан с непълния обхват на проверките и извършените оценки на тяхната дейност. 

Това се дължи на липсата на достатъчно на брой експерти, които да осъществяват 

мониторинга и оценката. Опитът с наемането на външни чуждестранни специалисти не 

е достатъчен. Ето защо пред институциите, отговарящи за лечението и психосоциална 

рехабилитация, стои предизвикателството от създаване на специална програма за 

обучение, както и към създаване на модели и стандарти за извършване на мониторинг и 

оценка. 

Във връзка с оценяването на качеството на услугите в програмите за лечение и 

психосоциална рехабилитация би било от полза системно да се измерва 

удовлетвореността на пациентите в тях (чрез инструменти като анкети, интервюта, 

въпросници за удовлетвореност), а също и на удовлетвореността на екипа от работата и 

взаимодействието в програмите. 

Заедно с това е необходимо разширяване на прилагането на проследяване на 

здравния статус и социалната интеграция на пациентите след напускане на програмите. 

Това се осъществява при някои от програмите, но все още не е широко застъпено. 

 

 

Заключение 

Неефективността по отношение на достъпа до лечение и рехабилитация на лица, 

употребяващи наркотици предполага търсенето на причините за непостигането на 

целите, а също и извеждането на възможни решения и препоръки за реализирането им. 

По отношение на оценката на политиката за ограничаване на 

наркоманиите в България от съществено значение е приемането на наредба за 

дейността на публичната информационна система за наркотици и наркомании, която да 

регламентира реда и начините за събиране и обработване на информацията в областта  

на наркотиците и наркоманиите. В нея могат да бъдат разписани всички показатели и 

индикатори, за които да се събира информация, отговорните институции за събиране на 

информацията, а също и източниците на събиране на информация. Тогава до голяма 

степен ще отпаднат проблемите, свързани с липсата на информация по заложените 

показатели и индикатори. 
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Съвременните информационни и комуникационни технологии също могат да 

подпомогнат оценката на политиката за ограничаване на наркоманиите, и в частност 

оценката на достъпа до лечение и рехабилитация на лица, употребяващи наркотици. 

Дигиталната карта на лечението във връзка с употреба на наркотици, интернет 

базираната електронна версия на Националната мониторингова система за търсенето на 

лечение във връзка с употреба на наркотици (И-МИС), електронният регистър на 

пациентите на субституиращо поддържащо лечение са все постижения, благодарение 

на новите технологии. 

Все още обаче е трудно осъществяването на оценка на икономическата 

ефективност на политиката за ограничаване на наркоманиите в България, тъй като 

липсва изчерпателно и достатъчно надеждно проучване относно размера и структурата 

на обществените разходи в областта на наркотиците и наркоманиите, а също и 

разработен модел за оценка.  

Във връзка с извършената оценка и по отношение на реализирането на целите 

на политиката за достъп до лечение и психосоциална рехабилитация на лица, 

употребяващи наркотици моите препоръки са насочени към: 

 Увеличаване на броя на функциониращите звена за медикаментозно-

асистирано лечение на употребяващи наркотични вещества чрез стимулиране 

на лечебните заведения да откриват наркологични отделения или да 

обособяват наркологични легла към психиатричните отделения. 

 Разширяване на обхвата на програмите за лечение и психосоциална 

рехабилитация чрез утвърждаване на програмите за обучение на 

ръководители в тази област; чрез финансиране на места за психосоциална 

рехабилитация, съгласно финансовия план за изпълнение на Плана на 

действие към Националната стратегия за борба с наркотиците. 

 Разширяване на насочеността на лечебната система в България – не основно 

към опиоидното субституиращо лечение, но и към лечение и психосоциална 

рехабилитация на неопиатна зависимост, комбинирана зависимост, на 

малолетните и непълнолетни лица, употребяващи наркотици. 

 Разработване на стандарти и методики за прилагане на детоксификация и 

психосоциална рехабилитация; за осъществяване на лечение на неопиатна и 

комбинирана зависимост. 
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 Поддържане и разработване на информационните системи в областта на 

лечението и психосоциална рехабилитация; поддържане на регистъра на 

пациентите на опиоидно субституиращо лечение; разработване и поддържане 

на регистър на пациентите в програмите за психосоциална рехабилитация. 

 Разкриване на Център за консултация и насочване към лечебни и 

рехабилитационни програми към Министерство на здравеопазването или 

Национален център по наркомании. 

 Създаване на програма за обучение на служители от различни социални 

системи (като правоохранителната, училищната), а също и 

общопрактикуващите лекари за насочване на употребяващи наркотични 

вещества към лечебни и рехабилитационни програми. 

 Създаване и координиране на системни кампании в различните общини на 

Република България за насочване на употребяващите наркотични вещества 

към лечебни и рехабилитационни програми. 

 Създаване на програма за обучение за осъществяване на мониторинг и оценка 

на програмите за лечение и психосоциална рехабилитация. 

 Разработване на стандарти и методика за осъществяване на мониторинг и 

оценка на програмите за лечение и психосоциална рехабилитация. 

 Разработване на стандарти и методика за проследяване на здравния статус и 

социалната интеграция на пациентите след напускане на програмите. 

Тези основни приоритети в политиката за подобряване на достъпа до лечение и 

психосоциална рехабилитация на лица, употребяващи наркотици могат да залегнат в 

сладващата Национална стратегия за борба с наркотиците 2019 – 2023 г. Заедно с това е 

необходим внимателен анализ на финансовите средства, които ще се изискват за 

реализирането на дейностите, който да подпомогне изготвянето на финансов план за 

изпълнение на Плана на действие към Националната стратегия за борба с наркотиците. 

Изработването на адекватна и съобразена с реалната ситуация в България 

политика за ограничаване на наркоманиите е от съществено значение за бъдещото 

социално развитие на нашето общество. Надявам се, че моят дисертационен труд ще 

подпомогне експертите в областта на наркотиците и наркоманиите в оценката на 

политиката за ограничаване на наркоманиите, в определяне на приоритетите на тази 

политика и в нейното реализиране. 
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IV. СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ НА ДОКТОРАНТА 

 

Във връзка с дисертационен труд „Политика за ограничаване на наркоманиите в 

България: ефективност на управлението в условията на новите информационни и 

комуникационни технологии“ могат да бъдат очертани следните научни приноси на 

докторанта: 

1. Изведени са показатели и индикатори за оценка на ефективността по 

отношение на стратегическите области на действие на политиката за 

ограничаване на наркоманиите в България. 

2. Разработен е модел за оценка на политиката за ограничаване на наркоманиите 

в България. 

3. Извършена е апробация на модела за оценка на политиката за ограничаване 

на наркоманиите в България въз основа на Стратегическа задача 3 

(Подобряване на достъпа на пациентите до разнообразни и ефективни 

лечебни програми) от Национална стратегия за борба с наркотиците 2009 – 

2013 г и са изведени резултати. 

4. Изведени са препоръки и възможни решения по отношение на 

осъществяването на оценка на достъпа до лечение и психосоциална 

рехабилитация на лица, употребяващи наркотици и реализирането на 

политиката в тази област, които могат да подпомогнат експертите в областта 

на наркотиците и наркоманиите в оценката на политиката за ограничаване на 

наркоманиите, в определяне на приоритетите на тази политика и в нейното 

реализиране.   
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VI. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АКАДЕМИЧНА ЛОЯЛНОСТ 

 

Във връзка с провеждането на процедура за присъждане на образователна и 

научна степен „доктор“ по научна специалност 05.11.01 „Социология“ декларирам: 

1. Дисертационният труд „Политика за ограничаване на наркоманиите в 

България: ефективност на управлението в условията на новите 

информационни и комуникационни технологии“ е авторски. При неговото 

разработване не са използвани чужди публикации и разработки без съответно 

позоваване и цитиране, в нарушение на авторските права. 

2. Представената от автора информация във вид на копия на документи, лично 

съставени справки и др. съответства на обективната истина.  
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