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НОВ ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ЕMCDDA ОТНОСНО ТЕНДЕНЦИИТЕ В УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИТЕ 

Предстои агенцията на ЕС за наркотиците да представи Европейски доклад за 

наркотиците 2013 

(30.4.2013 г., ЛИСАБОН) Агенцията на ЕС за наркотиците (EMCDDA) промени начина, по който 

представя проблема с наркотиците в Европа. На 28 май агенцията ще представи годишния си преглед 

на състоянието на проблема с наркотиците в Европа под формата на нов информационен пакет, който 

се очаква да бъде „по-актуален, по-интерактивен и по-взаимосвързан“. 

Централно място в пакета заема Европейски доклад за наркотиците 2013: Тенденции и развития, 

който заменя предишния Годишен доклад за състоянието на проблема с наркотиците в Европа, 

традиционно публикуван през есента. Представен шест месеца по-рано, по-краткият и съдържащ 

повече графики доклад обобщава последните тенденции в 27-те държави членки на ЕС, Норвегия, 

Хърватия и Турция.  

В допълнение към доклада са изготвени онлайн интерактивни Перспективи относно наркотиците 

(Perspectives on drugs/PODs), представящи по-задълбочен анализ по набор от важни теми. Тази година 

са набелязани следните теми: нови подходи за лечение на хепатит С, високорискова употреба на 

канабис, спешни случаи, свързани с кокаин и контролът върху увеличаващата се достъпност на нови 

психоактивни вещества. Пакетът се допълва от годишния Статистически бюлетин (Statistical bulletin)   

и Обзор по страни (Country overviews), които съдържат данни и анализи на национално равнище. 

Горепосочените промени са осъществени в контекста на последната тригодишна стратегия на  

EMCDDA (2013–15), която се основава на водещите принципи за: значимост и актуалност; ефикасност и 

ценност; и фокус върху комуникацията и потребителите. Целта е да се върви в крак както с бързо 

променящия се феномен на наркотиците, така и с нарастващите потребности и изменящите се 

очаквания от страна на аудиторията на агенцията.  

Европейският доклад за наркотиците 2013 ще бъде достъпен на 22 езика (на хартиен носител и 

онлайн). Всички подробности ще бъдат достъпни на 28 май на www.emcdda.europa.eu/edr2013 

 • Дата на официалното представяне: Вторник, 28 май 2013 г. 

• Час: 10,00 ч. Западноевропейско време (Лисабон)                                                       

(11,00 ч. Централноевропейско време) 

• Място на провеждане на пресконференцията: EMCDDA, Cais do Sodré,               

1249-289, Лисабон 

• Интервюта: В деня на официалното представяне на доклада в Лисабон 

представители от EMCDDA ще бъдат на разположение, за да отговарят на 

въпроси на журналистите. В цяла Европа служителите в националните фокусни 

центрове от мрежата Reitox ще отговарят на запитвания, свързани с отделните 

страни (информация във връзка с провеждането на интервютата може да се 

намери на горепосочения линк).   

• Социални медии: twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda  

• Абонирайте се за нашите RSS новини: www.emcdda.europa.eu/rss 


