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ГОДИШЕН ДОКЛАД 2011: СЪСТОЯНИЕТО НА ПРОБЛЕМА С НАРКОТИЦИТЕ В ЕВРОПА 

Агенцията на ЕС за наркотиците представя най-новите статистически данни, 

тенденции и анализи 

(10.10.2011 г., ЛИСАБОН) Агенцията на ЕС за наркотиците (EMCDDA) ще представи годишната си 

оценка на проблема с наркотиците в Европа в своя Годишен доклад 2011, който ще бъде публикуван 

на 15 ноември в Лисабон. Докладът, който е най-важната публикация на Агенцията, представя най-

новите данни и преглед на ситуацията с наркотиците в 27-те държави-членки на ЕС, Хърватия, Турция и 

Норвегия. Разгледани са основните предизвикателства, както и някои перспективни практики, прилагани 

понастоящем за справяне с проблемите с наркотиците. Където е възможно, данните за Европа са 

поставени в глобален контекст. 

o Дата на публикуване: 15 ноември 2011 г., вторник 

o Час: 10,00 западноевропейско време (Лисабон) (11,00 централноевропейско време) 

o Място: Конферентен център, Cais do Sodré, 1249-289, Лисабон 

 

Годишният доклад е част от обширен информационен пакет, който ще бъде публикуван онлайн на  

15 ноември — www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report 
 

Годишен доклад — на разположение на 22 езика (21 езика на ЕС и норвежки) 

 
Избрани теми — представящи задълбочен преглед на разходите и финансирането на лечението за 

употреба за наркотици, насоки за предоставяне на грижи и информация за смъртните случаи, свързани 

с употреба на наркотици 

 
Статистически бюлетин — съдържа статистически таблици и графики  
 

Прегледи по държави — кратко обобщение на тенденциите и характеристиките на проблема с 

наркотиците по страни 

 

Национални Reitox доклади — описват подробно явлението „наркотици“ в отделните страни                   

(на английски език) 

 
Пакет за пресата — новини, достъпни за изтегляне на 22 езика 
 
Mp3 файлове — съдържат коментарите на директора относно констатациите в тазгодишния доклад 
 

Интервюта: научният персонал на EMCDDA ще бъде на разположение в деня на публикуването, за да 

отговаря на въпроси на журналистите: тел. (351) 211 21 02 00. Служителите в националните фокусни 

центрове от мрежата Reitox ще отговарят на запитвания, свързани с отделните страни (вж. данните за 

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

 

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

Следете ни в Twitter и Facebook: http://twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda 


