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ГОДИШЕН ДОКЛАД 2011 г.: ВАЖНОТО НАКРАТКО 1 

Политиките и ответните действия трябва да са съобразени с предизвикателствата на 

следващото десетилетие, казва ръководителят на Центъра на ЕС по наркотиците 

(15 ноември 2011 г., ЛИСАБОН, ЕМБАРГО: 10:00 западноевропейско/лисабонско време) Годишен 

доклад 2011 г.: Състоянието на проблема с наркотиците в Европа се „характеризира с контрасти“, 

заявяват от Центъра на ЕС по наркотиците (ЕMCDDA). Докладът, който беше представен днес в 

Лисабон, отразява относителна стабилизация на употребата на наркотици в Европа, както и някои 

положителни данни, които сочат, че употребата на кокаин вероятно е достигнала най-високо си ниво, а 

употребата на канабис сред младите хора продължава да намалява. Признаците на стабилизация на 

употребата на някои от традиционните наркотици обаче се компенсират от нови заплахи. В доклада са 

разгледани тенденциите на пазара на синтетични наркотици, бързата поява на нови наркотици и 

широкото разпространение на употребата на няколко вида наркотици. Представяйки годишния анализ на 

Центъра, директорът на EMCDDA Волфганг Гьотц каза: „Политиките и ответните действия на Европа в 

областта на наркотиците трябва да бъдат съобразени с предизвикателствата на следващото 

десетилетие“. 

Кокаин: спука ли се балонът? 

През последните 10 години кокаинът се утвърди като най-широко употребяваният в Европа незаконен 

наркотик от групата на стимулантите, въпреки че по-голямата част от употребяващите са регистрирани 

само в ограничена група западноевропейски държави. Около 14,5 млн. европейци (на възраст между 15 и 

64 години) са опитвали кокаин някога през живота си, а около 4 млн. са употребявали наркотика през 

последната година (глава 5, таблица 9). Нови данни, представени днес, повдигат обаче въпроса дали 

популярността на този наркотик вече е достигнала своето максимално равнище. 

Данни от актуални проучвания разкриват някои положителни тенденции в най-засегнатите страни. Дания, 

Испания, Италия и Обединеното кралство например (които са четири от петте страни с най-високи 

равнища на употреба), съобщават за намаляване на равнищата на употреба на кокаин през последната 

година сред младите хора (на възраст между 15 и 34 години). Това повтаря тенденция, наблюдавана в 

Канада и Съединените щати (глава 5, фигура 10; фигура GPS-14, част ii) (
1
). Проведени неотдавна 

целеви проучвания в места за развлечение в някои страни също разкриват спад на употребата на кокаин.  

„Финансовата тежест, свързана с редовната употреба на кокаин, вероятно намалява привлекателността 

на наркотика в страните, където икономическите условия налагат намаляване на разходите“, се посочва в 

доклада. Средната цена на дребно на кокаина в повечето страни от ЕС варира между 50 и 80 EUR за 

грам (глава 5, таблица 8; таблица PPP-3, част i). „Положителният образ“ на наркотика като елемент на 

охолен начин на живот изпитва предизвикателства и от нарастващото осъзнаване на проблемите, 

свързани с неговата употреба (например спешни случаи в болниците, търсене на лечение и смъртни 

случаи). 

Около 17 % от употребяващите наркотици, които постъпват за специализирано лечение, посочват кокаина 

като основен проблемен наркотик (фигура TDI-2, част ii). Годишно в Европа се регистрират около 1 000 

смъртни случая, свързани с употреба на кокаин. Употребата на кокаин и интензивната инцидентна  
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консумация на алкохол често вървят ръка за ръка. Резултатите от актуални проучвания показват, че повече 

от половината от зависимите употребяващи кокаин, които се лекуват, са зависими и от алкохол (вж. карето, 

глава 5) (
2
). Държавите-членки съобщават, че прилагат усъвършенствани методи за лечение, и отчитат 

успехи в лечението на проблемно употребяващите кокаин. 

Броят на конфискациите на кокаин в Европа продължава да нараства (от 56 000 през 2004 г. на около 99 000 

през 2009 г.: таблица SZR-9), но иззетите количества и чистотата на наркотика са намалели значително през 

последните години. Общото количество кокаин, иззето в Европа, е достигнало своето максимално равнище 

през 2006 г., след което е намаляло наполовина до около 49 т през 2009 г. (глава 5, таблица 8). Активността 

по маршрутите за трафик на кокаин през Западна Африка намалява, но имаме данни, че трафикът се 

активизира в Източна Европа.  

Канабис: анализирана е установената низходяща тенденция  

Около 78 млн. европейци или един на всеки пет възрастни (на възраст между 15 и 64 години) са опитвали 

канабис някога през живота си, а около 22,5 млн. са приемали наркотика през последната година (глава 3, 

таблица 4). Тези данни означават, че канабисът все още е най-широко употребяваният незаконен 

наркотик в Европа. Но най-новите данни за Европа потвърждават общата тенденция на стабилизация или 

спад на употребата на канабис сред младите хора (на възраст между 15 и 34 години), отразена в 

предходните годишни доклади на ЕMCDDA (глава 3, фигура 5). Данните от проучвания сред учениците 

(на 15—16 годишна възраст) отразяват аналогичен спад на употребата (проучването „Здравно поведение 

при децата в училищна възраст“ (HBSC), 2006—10, таблица EYE-10).  

Спадът на тютюнопушенето вероятно оказва известно влияние върху тенденциите в употребата на 

канабис в Европа, където двете вещества често се употребяват заедно (глава 3, фигура 6). При 

сравнение на данните от двете последни училищни проучвания ESPAD (проведени през 2003 и 2007 г.) в 

23 страни от ЕС се установява общо намаление на тютюнопушенето през последния месец (от 33 % на 

28 %) и на употребата на канабис (от 9 % на 7 %). Други възможни обяснения включват начина на живот, 

модата, замяна с други наркотици и днешното отношение към наркотика. Според проучване на 

Евробарометър, публикувано от Европейската комисия през юли 2011 г., 67 % от младите респонденти 

(на възраст между 15 и 24 години) определят редовната употреба на канабис като „високорискова“ за 

здравето (
3
). Степента, в която измененията на политиката в областта на наркотиците влияят върху 

употребата на канабис, е предмет на оживени спорове. Представените в доклада данни показват, че не 

се наблюдава проста зависимост между скорошните законодателни изменения и разпространението на 

употребата на канабис (вж. карето, глава 3). 

Редовната употреба на канабис в Европа все още поражда загриженост: около 9 млн. млади европейци 

(на възраст между 15 и 34 години) са употребявали наркотика през последния месец. Младите мъже 

изглежда в най-голяма степен са застрашени да започнат да употребяват често канабис (глава 3, фигура 

7), обстоятелство, което може да бъде отчетено при планирането на целевите дейности за превенция.  

 

Търсенето на канабис в Европа намира отражение в годишните конфискувани количества от наркотика, 

възлизащи на около 700 т (около 600 т смола и 100 т сушен канабис) (глава 3, таблица 3) (
4
). През 

последното десетилетие европейските политики по отношение на канабиса в много случаи ориентираха 

дейностите по правоприлагане към трафикантите, а не към употребяващите наркотика. Въпреки това 

броят на правонарушенията, свързани с употреба на канабис, продължава да нараства, което е признак 

за вероятно несъответствие между политиката и практиката (глава 2, фигура 4).  

 

Синтетични наркотици: все по-комплексно място на пазара 

В предходните годишни доклади на ЕMCDDA беше изтъкнато, че доставчиците на „законни дроги“ 

изпреварват мерките за контрол, като предлагат бързо нови алтернативи на забранените продукти. 

Тазгодишният доклад разкрива подобна игра на котка и мишка по отношение на прекурсорите — 

химикалите, използвани за производство на незаконни наркотици (вж. карето, глава 4).  
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Синтетични наркотици, включително екстази (MDMA, MDEA и MDA) и амфетамин, се произвеждат 

незаконно в Европа на основата на вносни вещества прекурсори. В доклада са описани начините, по 

които производителите използват усъвършенствани техники, за да заобикалят нормативните разпоредби, 

които трябва да предотвратяват отклоняването на тези прекурсори. Тези техники включват: синтезиране 

на прекурсори на основата на „пре-прекурсори“ или замаскиране на прекурсорите като неконтролирани 

вещества, които биват преобразувани обратно в прекурсори след вноса им.  

Регистрираните напоследък колебания на пазара на екстази илюстрират това явление. След 

предприетите успешни мерки за ограничаване на отклоняването на веществото PMK, което се използва 

като прекурсор за производството на екстази, изглежда понастоящем производителите използват 

различни пре-прекурсори, включително сафрол, като изходни вещества за производство на MDMA. През 

2009—2010 г. бяха задържани около 1 050 л сафрол и етерични масла с високо съдържание на сафрол, 

основно в Литва. 

След като в предходните два годишни доклада на ЕMCDDA бяха съобщени данни за намаляване на 

съдържанието на MDMA в таблетките екстази, понастоящем са налице признаци, че съдържанието на 

това вещество се възстановява. Нови данни свидетелстват за повишаване достъпността на MDMA — 

например в Нидерландия, страната, която се свързва най-често с производството на екстази, са 

установени таблетки с висока доза от споменатото вещество.  

Около 11 млн. европейци са опитвали екстази през живота си, а 2,5 млн. са приемали наркотика през 

последната година (глава 4, таблица 7). Около 12,5 млн. европейци (на възраст между 15 и 64 години) са 

опитвали амфетамини някога през живота си и около 2 млн. са употребявали тези наркотици през 

последната година (глава 4, таблица 6). Най-новите данни за петгодишните тенденции показват, че 

употребата на екстази и амфетамини през последната година сред младите хора (на възраст между 15 и 

34 години) е като цяло стабилна или намалява (глава 4, фигура 8).  

Европа е все още най-големият производител на амфетамин в света. Значителната употреба и 

предлагане на метамфетамин в Европа традиционно беше ограничена в Чешката република и 

Словакия. Но, както е посочено в предходните годишни доклади, изглежда че достъпността на 

веществото се повишава в Северна Европа (например в Норвегия, Швеция и Латвия), където вероятно 

то замества отчасти амфетамина. 

Бърза поява на нови наркотици и нарастващи взаимодействия между пазарите на „законни дроги“ 

и незаконни наркотици 

Бързата поява на нови неконтролирани психоактивни вещества (често продавани като „законни дроги“) е 

все по-сериозно предизвикателство както в Европа, така и в международен план (
5
). След като през 2010 г. 

рекорден брой от 41 нови наркотици бяха съобщени на EMCDDA и Европол (в сравнение с 24 през 

2009 г.), представените днес предварителни данни за 2011 г. сочат, че липсват признаци за намаляване на 

броя им. До момента през 2011 г. чрез Европейската система за ранно предупреждение са оповестени 

39 вещества. Мерките за идентифициране на нови вещества са във все по-голяма степен проактивни: в 

момента чрез системата за ранно предупреждение се наблюдават повече от 150 вещества (вж. карето, 

глава 8).  

 

В рамките на последното проучване на търговците на дребно на „законни дроги“ в интернет, проведено от 

ЕMCDDA през юли 2011 г., беше установен рекорден брой от 600 онлайн магазина, рекламиращи 

психоактивни продукти (
6
), и беше разкрито голямо разнообразие от предлагани продукти. Също така е 

установено нарастване на броя на уебсайтовете, които се стремят да ограничат отговорността си, като 

ограничават доставките и поместват декларации за отказ от отговорност или предупреждения (например със 

здравен или юридически характер). 

Трябва да се подчертае нарастващото взаимодействие между пазарите на „законни дроги“ и незаконни 

наркотици. Неконтролирани психоактивни вещества (например смеси от катинони, пиперазини или 

фенетиламини) се таблетират и се продават на незаконния пазар. Същевременно неотдавна 

контролираният наркотик PMMA беше установен в някои продукти, продавани като „законни дроги“. 
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Мефедронът, наркотик, който понастоящем се поставя под контрол в ЕС (
7
), изглежда се предлага и по 

двата начина: освен че се продава онлайн като „законна дрога“, в някои страни това вещество се продава 

и чрез същите незаконни мрежи за снабдяване, използвани за продажба на наркотици като екстази и 

кокаин. 

Бързото разпространение на нови наркотици принуждава държавите-членки да преосмислят и 

преразгледат някои от прилаганите от тях стандартни мерки в отговор на проблема с наркотиците.         

През 2010 г. в Ирландия и Полша в кратки срокове бяха приети законодателни актове, ограничаващи 

откритата продажба на психоактивни вещества, които не са поставени под контрол по силата на 

законодателството в областта на наркотиците. Други страни въведоха мерки, предвидени в действащото 

законодателство за защита на здравето или контрол върху лекарствата. Европейската комисия 

понастоящем изготвя преглед на прилаганите в Европа подходи за контрол и реакция на новите вещества, 

за да гарантира, че ответните действия ще бъдат актуални и адекватни на поставените цели (
8
).  

„Динамичният и все по-свързан свят, в който живеем, намира паралел във все по-динамичния и свързан 

пазар на наркотици, който се адаптира бързо както към заплахите, така и към възможностите“, посочва 

Волфганг Гьотц в коментара си по повод днешното обявяване на доклада. „Това намира отражение не 

само в големия брой нови вещества, които се появяват на пазара, но също и в тяхното разнообразие и 

начините, по които те се произвеждат, разпространяват и реализират на пазара“.  

Директорът заключи: „Трябва да възприемем проактивна стратегия, която ще ни позволи да 

идентифицираме бързо новите наркотици и възникващите тенденции, за да можем да предвидим техните 

потенциални последствия. Освен това трябва да координираме на европейско равнище предприеманите 

ответни действия, тъй като в противен случай изолираните национални мерки вероятно ще се окажат 

неефективни. Тези два фактора имат определящо значение за това да запазим изпреварваща позиция в 

тази динамично развиваща се игра на котка и мишка“.  

Бележки 

 

(
1
) Данните, представени в Годишен доклад 2011 г., се отнасят до 2009 г. или до последната година, за която има 

данни. Цитираните в този прес бюлетин фигури и таблици са поместени в Годишния доклад или в 

Статистическия бюлетин за 2011 г.: www.emcdda.europa.eu/stats11 

(
2
) Предстои да излезе: „Профил на алкохола“ на EMCDDA: www.emcdda.europa.eu/drug-profiles 

(
3
) Флаш Евробарометър № 330, (2011 г.), Youth attitudes on drugs: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_330_en.pdf 

www.emcdda.europa.eu/publications/drugnet/online/2011/75/article1 

(
4
) Процесите на европейския пазар на канабис ще бъдат подробно анализирани в предстоящата публикация на  

EMCDDA от поредицата Insights: www.emcdda.europa.eu/publications/insights 

(
5
) През 2011 г. EMCDDA организира Първия международен мултидисциплинарен форум за новите наркотици: 

www.emcdda.europa.eu/events/2011/new-drugs-forum 

(
6
) Проучване на EMCDDA, юли 2011 г. www.emcdda.europa.eu/activities/action-on-new-drugs 

(
7
) Вж. решението на Съвета: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0044:0045:en:PDF 

(
8
) Доклад на Комисията за оценката на действието на Решение 2005/387/ПВР на Съвета: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0387:EN:HTML          

                                                         

Информация за всички продукти, прес бюлетини, услуги и събития, свързани с Годишния доклад, можете на намерите 

на следния адрес:  www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report 


