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ГОДИШЕН ДОКЛАД 2010 Г.: ВАЖНОТО НАКРАТКО 

Европа се изправя пред нови предизвикателства в резултат на промените в 

предлагането и употребата на наркотици 

(10.11.2010 г., ЛИСАБОН ЕМБАРГО 10:00 ч. западноевропейско време/лисабонско време) 

Промените в предлагането и употребата на установените наркотици, както и появата на рекорден брой 

нови вещества, поставят на все по-големи изпитания европейските модели за контрол върху 

наркотиците, заявяват от Центъра на ЕС по наркотиците (EMCDDA). Тези предизвикателства са 

описани в Годишен доклад 2010 г.: Състоянието на проблема с наркотиците в Европа, 

представен от EMCDDA днес в Лисабон. Сред тях са: сложни техники за незаконен внос на кокаин; 

промени на пазара на стимулантите; широко разпространено местно производство на канабис; и 

непрекъснатата поява на „законни дроги“, предназначени да заменят контролираните вещества. 

Кокаин: сложни техники за незаконен внос и нарастваща загриженост за здравето  

В годишния доклад днес се разглеждат все по-сложните техники за укриване и незаконен внос на 

кокаин в Европа. Една от тези техники включва смесване на кокаинова база или хидрохлорид (HCI) с 

„транспортни“ материали (напр. пчелен восък, пластмасови изделия, облекла, тор) преди износ, след 

това извличането им в тайни лаборатории на територията на ЕС. През 2008 г. в ЕС са открити около    

25 от тези така наречените лаборатории за „вторично извличане“ (в Испания). Те имат различни 

функции от лабораториите в Южна Америка, които първо извличат кокаинова база или HCI от листа 

или паста от растението кока (вж. карето, Глава 5) (
1
).  

Нарастващият брой смъртни случаи, свързани с употребата на кокаин, е допълнителен проблем, 

подчертан в доклада (вж. карето, Глава 7). Годишно в Европа се докладват около 1 000 смъртни случая, 

свързани с кокаин. В Обединеното кралство броят на смъртните случаи, свързани с кокаин, се е 

удвоили между 2003 г. (161) и 2008 г. (325). През 2008 г. 70 000 лица са започнали лечение за употреба 

на кокаин (кокаин на прах и крек) в 27 европейски държави (около 17% от всички нови пациенти, 

лекуващи се за употреба на наркотици) (фигура TDI-2, част ii).  

„Твърде много европейци продължават да считат кокаина за относително безобидна добавка към 

успешния начин на живот“, казва Волфганг Гьотц, директор на EMCDDA. „Виждаме обаче, че с 

увеличаването на употребата на кокаин нараства също неговото въздействие върху общественото 

здраве. Посланието, което трябва да предадем, е че употребата на този наркотик може не само да 

ескалира бързо, но и да доведе до смъртни случаи дори когато приемът е случаен и дозите са ниски“.  

Кокаинът, който се продава в Европа, често е смесен с вещества за разреждане, за да се увеличи 

неговата пазарна стойност. Това могат да бъдат инертни вещества (напр. захар, нишесте) или активни 

съставки, които повишават или имитират въздействията на наркотика (напр. лидокаин, фенактин, 

прокаин, кофеин). Днешният доклад подчертава увеличената употреба на левамизол като вещество за 

разреждане на кокаин в САЩ, където 70% от анализирания през юли 2009 г. кокаин се счита за 

разреден с него. Наличните данни в някои държави-членки на ЕС показват, че това разреждащо 

вещество е установено в значителна част от анализираните задържани партиди кокаин. Понастоящем 

само няколко европейски държави следят веществата за разреждане на кокаин, като подчертават 



ЕМБАРГО 10.11.2010 г. — 10:00 западноевропейско време (лисабонско време) 10.11.2010 г. 

Годишен доклад 2010 на 22 езика — http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 

 

 

 

2 

необходимостта от по-добро наблюдение и анализ. Продължителната употреба на левамизол може да 

създаде допълнителни рискове за здравето на употребяващите кокаин (вж. карето, Глава 5) (
2
). 

Около 14 милиона възрастни европейци (15—64 години) са опитвали кокаин някога през живота си, а 

около 4 милиона са го употребявали през последната година. Употребата на кокаин несъразмерно 

засяга малък брой държави-членки на ЕС от Западна Европа, в които има високо равнище на 

употреба. В останалата част от Европа употребата е ниска (Глава 5, фигура 7). В страните с най-висока 

употреба - Дания, Ирландия, Испания, Италия и Обединеното кралство проучванията показват, че 

употребата сред младото население (15—34 години) през последната година варира от 2,9% (Италия) 

до 6,2% (Обединено кралство) през 2008 г. (Глава 5, таблица 8; таблица GPS-2, част ii). В 

Обединеното кралство и Испания, двете държави с най-високите равнища на употреба, данните 

варират, като тези за 2008 г. показват повишение (Глава 5, фигура 8; фигура GPS-14, част i и ii), а 

данните за 2009 г. — известно намаление. 

През 2008 г. в Европа е имало 96 300 задържания (Глава 5, таблица 7). Въпреки че броят на 

задържанията в Централна и Източна Европа остава нисък, той се е увеличил повече от два пъти в 

10 държави там между 2003 г. (469 задържания) и 2008 г. (1212). Това може да означава, че трафикът и 

достъпността на кокаин в региона вероятно се увеличава.  

Амфетамините остават основен проблем в някои части на Европа — неустойчивост на пазара       

на екстази 

Употребата на амфетамини (амфетамин или метамфетамин) остава като цяло по-ниска от тази на 

кокаин в Европа, като тенденциите на употреба остават стабилни (Глава 4, фигура 6). Но в много 

държави едно от тези вещества остава най-широко използваният стимулант. Около 12 милиона 

европейци (15—64 години) са опитвали амфетамини някога през живота си, а около 2 милиона — през 

последната година (Глава 4, таблица 5).  

Според Годишния доклад проблемна употреба на амфетамини се отчита основно от държавите в 

Северна Европа и включва значителен дял от пациентите, постъпили на лечение в Швеция (32 %), 

Финландия (20 %) и Латвия (15 %). Количествата задържани амфетамини в Европа са се увеличили 

през последните години (2003—2008), като достигат 8,3 тона през 2008 г. (Глава 4, таблица 4 и таблица 

SZR-12). 

Проблемната употреба на метамфетамини остава ограничена в Европа и до голяма степен в Чешката 

република и Словакия. Този наркотик обаче изглежда става по-достъпен в някои части на Северна 

Европа (напр. Норвегия, Швеция, Латвия, Финландия), където може да се продава като заместител 

на амфетамина. Задържанията на метамфетамин в Европа са се увеличили през последните години 

(2003—2008). През 2008 г. са осъществени 4700 задържания на този наркотик, достигащи до 300 кг. 

През 2008 г. са разкрити рекорден брой производствени обекти в Чешката република — 458 (в 

сравнение с 390 през 2007 г.) (Глава 4, фигура 5). За производство на метамфетамини е докладвано 

също в Словакия и в Литва и Полша, като обслужва основно скандинавския пазар.  

Последствията и реакциите от проблемната употреба на амфетамини и метамфетамини в Европа се 

изследва в специален преглед, публикуван днес от EMCDDA заедно с Годишния доклад (вж. прес 

бюлетин № 12/2010, резюме и http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues).  

Тенденциите при употребата на екстази в Европа като цяло са стабилни (Глава 4, фигура 6 и таблица 

6). Около 11 милиона европейци са опитали екстази, като около 2,5 милиона са го използвали през 

последната година. Задържанията на таблетки екстази са намалели с около 14% до 13,7 милиона 

таблетки през 2008 г. (в сравнение с данните от 2007 г.), докато през периода 2003—2008 г. средната 

цена е намаляла с 32% до 4—10 EUR за таблетка през 2008 г. (диапазон на цените в повечето държави, 

които са предоставили данни). През 2009 г. продължава да се отчита наличието на пиперазини (
3
) в 

таблетките екстази (самостоятелно или в комбинация с MDMA). Тези промени отразяват все по-
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голямата сложност на пазара на екстази и имат потенциално въздействие върху схващанията на 

употребяващите наркотици за качеството на наркотика. 

Канабис: равнищата на употреба в някои части на Източна Европа вече конкурират или 

превишават равнищата в западните държави 

Равнищата на употребата на канабис изглежда се повишават в някои държави от Източна Европа, като 

в някои случаи вече конкурират или превишават равнищата на разпространение в някои части на 

Западна Европа (таблица GPS-2, част ii; фигура GPS-4, част i). В държавите-членки на ЕС от Източна 

Европа най-високите равнища на употреба на канабис през последната година сред младите хора  

(15—34 години) са отчетени в Чешката република (28,2 %), Словакия (14,7 %) и Естония (13,6 %).      

В западните държави най-високите равнища на разпространение са отчетени в Италия (20,3 %), 

Испания (18,8 %) и Франция (16,7 %). Съществуват големи разлики в равнищата на употреба в 

различните държави, като най-високата оценка за разпространението на употребата сред младите хора 

през миналата година (Чешка република 28,2 %) е 30 пъти по-голяма от най-ниската (Румъния 0,9 %) 

(Глава 3, таблица 3). 

Последните данни потвърждават общата тенденция на стабилизиране или намаляване на употребата на 

канабис в Европа, посочена в предишните три Годишни доклада на EMCDDA. В тази тенденция обаче 

сега се забелязват различни модели. Сред младите хора (15—34 години), които посочват, че са 

употребявали канабис през последната година, се наблюдават три основни тенденции за периода 1998—

2008 г. (Глава 3, фигура 4). Пет държави от Северна и Югоизточна Европа — България, Гърция, 

Унгария, Финландия, Швеция — се открояват със своите стабилни и ниски равнища на употреба       

(под 9%). Шест държави в Западна Европа — Дания, Германия, Испания, Франция, Холандия, 

Обединеното кралство — отчитат по-високи равнища на употреба, но с тенденция за намаляване или 

стабилизиране през последните години. Същевременно четири държави — Чешка република, Естония, 

Италия, Словакия — продължават да отчитат нарастващи тенденции в употребата на канабис. Данните 

от Европейския училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD) показва 

подобно отклонение на тенденциите във времето при употребата на канабис сред учениците между 15 и 

16 години (1995—2007) (фигура EYE-1, част xi).  

Апетитът на Европа за канабис се отразява в годишните задържания на около 1000 тона от този наркотик 

(Глава 3, таблица 2). През 2008 г. в Европа са иззети около 900 тона канабисова смола, почти 10 пъти 

обема на задържания сушен канабис (около 90 тона). Независимо от това сушеният канабис понастоящем 

често се произвежда в Европа (29 европейски държави са предоставили данни за местно отглеждане през 

2008 г.) и тъй като е по-близо до пазара, за който е предназначен, има по-малка вероятност да бъде 

иззет. Броят на задържанията на растения канабис нараства от 2003 г. насам, като достига близо 19 000 

задържания през 2008 г. (таблица SZR-5) (
4
).  

„Общественото схващане за местно отглеждане на канабис често се свързва със саксия на перваза или 

няколко растения в парника в градината“, казва Волфганг Гьотц. „Действителността днес обаче е 

съвсем различна. Организираните престъпни групи са осъзнали какви печалби могат да се извличат от 

мащабното отглеждане на канабис в близост до пазара, за който е предназначен. Съпътстващите вреди 

от това развитие са нарастващото равнище на насилието и престъпността в градските общности, което 

води до нови действия от страна на националните и европейските правоприлагащи органи“.  

Около 75,5 милиона европейци — едно от всеки пет лица на възраст 15—64 години — е опитвало 

канабис някога през живота си, а около 23 милиона са го употребявали през последната година     

(Глава 3, таблица 3). Според направените оценки около 4 милиона европейци го употребяват 

ежедневно или почти ежедневно. Около една пета (21 %) от пациентите, постъпващи на 

специализирано лечение за употреба на наркотици, посочват канабиса като техен основен проблемен 

наркотик (около 85 000 пациенти) (фигура TDI-2, част ii). Въпреки това броят на пациентите, постъпващи 

за лечение за първи път, при които канабисът е основен проблемен наркотик леко намалява.  
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Рекорден брой нови наркотици, отчетен през 2009 г. 

 

Рекорден брой нови наркотици е официално отчетен през 2009 г. пред EMCDDA и Европол чрез 

ускорената европейска система за ранно предупреждение (EWS) (Глава 8). Двадесет и четири нови 

психоактивни вещества бяха официално оповестени за първи път пред двете агенции през тази година. 

Това представлява не само най-големият брой вещества, които някога са докладвани в една година, но 

и почти два пъти по-голям брой от броя, оповестени през 2008 г. (13). Всички нови съединения са 

синтетични, включително три вещества с лекарствени свойства.  

Ново развитие, подчертано в доклада за тази година, е нарастващата популярност на синтетичните 

катинони. Те са производни на изходното съединение катинон, което е свързано по своята структура с 

амфетамина. Чрез EWS понастоящем се наблюдават повече от 15 синтетични катинони. Към края на 

2009 г. нарастващите данни за употреба и достъпност на един от тези наркотици, мефедрон, беше 

повод за разширения научен комитет на EMCDDA да извърши оценка на здравните и социалните 

рискове от този наркотик през 2010 г. (
5
). След тази оценка на риска Европа в момента обмисля 

осъществяването на контрол върху веществото. Понастоящем няколко държави са приели мерки за 

контрол върху мефедрона (Белгия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Франция, Италия, Литва, 

Люксембург, Малта, Австрия, Полша, Румъния, Швеция, Обединеното кралство, Хърватска и 

Норвегия). Две страни-членки – Холандия и Финландия – прилагат мерки за контрол на мефедрона 

чрез техните лекарствени закони. 

Явлението „спайс“ — растителни продукти за пушене, комбинирани със синтетични канабиноиди — 

също продължава да търпи развитие. Както търговските наименования, така и марките, под които се 

продава „спайс“, се променяха, а психоактивните им съставки търпяха промени в отговор на 

въвежданите мерки за контрол. Общо девет нови синтетични канабиноиди от най-малко четири 

различни химични групи бяха докладвани чрез EWS през 2009 г.  

Появата на нови неконтролирани синтетични съединения, които се продават чрез интернет като 

„законни дроги“ или с бележка „не е предназначено за човешка консумация“, представлява нарастващо 

предизвикателство пред наблюдението, ответните действия и контрола върху употребата на нови 

психоактивни вещества. През 2010 г. вече са открити нови 31 вещества чрез EWS. Те включват: 

синтетични катинони, синтетични канабиноиди, както и нови синтетични вещества, наподобяващи 

кокаин и амфетамини (
6
). В последното онлайн проучване на интернет търговците на дребно, проведено 

от EMCDDA (в началото на 2010 г.), беше установено, че 170 онлайн магазина продават „законни дроги“ 

и халюциногенни гъби.  

Бележки:  

 

(
1
) Вж. също стр. 25 Кокаин: Гледна точка на Европейския съюз в глобалния контекст (април, 2010 г.). 

www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/cocaine  

(
2
) Вж. стр. 26 www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/cocaine 

(
3
) Група химични съединения, включително BZP и mCPP — вж. документа на EMCDDA относно BZP и други 

пиперазини на www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 

(
4
) Нова публикация на EMCDDA относно производството на канабис и пазарите ще бъде издадена през 2011 г. 

(
5
) Вж. www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs. Вж. също документа на EMCDDA относно синтетичните 

катинони www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 

(
6
) Вж. документа на EMCDDA относно синтетичните производни на кокаина.  

www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 

 

Данните, представени в Годишен доклад 2010 г., се отнасят до 2008 г. или последната достъпна година.                                                                

Фигурите и таблиците, цитирани в този прес бюлетин, могат да бъдат намерени в Статистически 

бюлетин за 2010 г. : http://www.emcdda.europa.eu/stats10 

Информация относно всички Годишни доклади, прес бюлетини, услуги и събития, може да бъде намерена на адрес:  

http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 

  


