
Употребата и трафикът на незаконни наркотици са глобални явления, които 
застрашават здравето и социалната стабилност. Статистическите данни 
показват, че около един от всеки трима млади европейци е опитвал незаконен 
наркотик, а всеки час най-малко един от нашите граждани умира от свръхдоза 
наркотик. В същото време непрекъснато променящите се модели на предлагане и 
търсене изискват постоянно наблюдение и динамични ответни действия.

Независимата и научно обоснована информация е от изключително значение, за 
да може Европа да разбере характера на своите проблеми, свързани с 
наркотиците, и да предприеме най-подходящите ответни действия. На това 
основание и на фона на нарастването на употребата на наркотици през 1993 г. 
беше създаден Европейският център за мониторинг на наркотиците и 
наркоманиите (EMCDDA). Официално открит в Лисабон през 1995 г., центърът е 
една от децентрализираните агенции на ЕС. 

EMCDDA е създаден, за да предоставя на ЕС и държавите-членки реалната 
картина на проблемите с наркотиците в Европа, както и надеждни научни данни 
в помощ на дебата за тях. Днес той предлага на тези, които разработват 
политиките, данните, необходими за изготвяне на научно обосновани закони и 
стратегии в областта на наркотиците. Наред с това центърът помага на 
специалистите и практикуващите лекари, работещи в тази сфера, да определят 
точно най-добрите практики и новите области за анализ. 

В центъра на работата на агенцията е насърчаването на високите научни 
постижения. За да изпълни основната си задача — да предоставя надеждна и 
съпоставима информация относно наркотиците в Европа, EMCDDA е разработил 
инфраструктура и инструменти, необходими за събиране на данни за отделните 
държави посредством хармонизирана процедура. Тези данни се предоставят от 
националните центрове за мониторинг на наркотиците (мрежата «Reitox») на 
агенцията в Лисабон за анализ, в резултат на което тя изготвя различни 
информационни продукти, които очертават цялостната картина на проблема в 
Европа.

Макар че дейността на EMCDDA е насочена предимно към Европа, агенцията 
работи и с партньори в други региони на света, с които обменя информация и 
експертен капацитет. Сътрудничеството с европейски и международни 
организации в областта на наркотиците е много важно за нейната работа и като 
начин за повишаване на разбирането на наркотиците като глобално явление. 

Работата на EMCDDA се основава на принципа, че надеждната информация е 
ключ към ефективната стратегия за наркотиците. Макар че не изготвя 
предложения за определяне на политики, понастоящем агенцията въздейства 
осезателно върху процеса на вземане на решения чрез анализите, стандартите и 
инструментите, които предоставя.
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Състоянието на проблема с наркотиците в Европа

Основният продукт на EMCDDA е изготвяният от агенцията ежегоден преглед на явлението 
наркотици в Европа, който тя представя под формата на многоезичен годишен доклад. Това е 
много важен източник на информация за лицата, отговорни за определяне на политиките, 
учените и практикуващите лекари, работещи в областта на наркотиците, както и за всеки, 
който търси актуални данни за наркотиците в Европа. 

Годишен доклад: Състоянието на проблема с наркотиците в Европа, преглед на явлението 
наркотици в 30 европейски държави — www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report

Statistical bulletin, съдържащ над 500 таблици и диаграми, представящи данни за състоянието на 
проблема с наркотиците в Европа — www.emcdda.europa.eu/stats/home

Selected issues, годишни прегледи на теми, представляващи интерес
www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues

Country overviews, обобщени данни за положението с наркотиците в повече от 30 държави www.
emcdda.europa.eu/publications/country-overviews

Национални доклади на мрежата Reitox, прегледи на положението с наркотиците в отделните 
държави — www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports

Наблюдение на положението с наркотиците 

Разбирането на характера и мащаба на проблема с наркотиците е основно изискване за 
ефективно определяне на политиката и ефективни действия. EMCDDA използва разнообразни 
методи и инструменти за наблюдение (например основни показатели), които предлагат на 
държавите „общ език“, с помощта на който да интерпретират явлението наркотици. Освен че 
наблюдава моментното състояние в областта на наркотиците, EMCDDA постоянно следи за 
появата на нови наркотици и тенденции, които биха представлявали заплаха за нашите 
общества в бъдеще. Във връзка с това центърът играе активна роля в дейностите за ранно 
предупреждение и оценка на риска посредством правни инструменти и анализи на случаи. 

Наблюдение на положението с наркотиците — www.emcdda.europa.eu/drug-situation

Методи и инструменти — www.emcdda.europa.eu/drug-situation/methods

Наблюдение на нови наркотици — www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs

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

Действия в отговор на проблемите с наркотиците

Наблюдението на действията, законодателните актове и политиките в областта на наркотиците 
е важна част от работата на EMCDDA. Предоставяйки европейски преглед на подобни ответни 
действия, насочени към проблема с наркотиците, агенцията помага на държавите да следят 
тенденциите и да разработват подходящи стратегии. Тя е разработила редица механизми за 
описване наличието и характера на ответни действия, както и разнообразни инструменти за 
оценяване на такива действия. Поддържаният от агенцията портал за най-добри практики 
помага на специалистите, работещи в областите на превенцията, лечението, намаляването 
на вредите и социалната реинтеграция, да вземат решения, основани на факти, когато 
планират мерки.

Best practice portal, уебпортал, съдържащ примери за най-добри практики и предоставящ 
достъп до инструменти за повишаване качеството на мерките
www.emcdda.europa.eu/responses/best-practice

Drug treatment overviews, онлайн ресурс, съдържащ информация за наличните възможности 
за лечение, свързано с наркотиците, в Европа
www.emcdda.europa.eu/responses/treatment-overviews

European Legal Database on Drugs (ELDD), входна точка към информация за законодателството 
в областта на наркотиците в Европа — eldd.emcdda.europa.eu

Национални стратегии и планове за действие в областта на наркотиците, библиотека с тези 
основни национални документи — www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/national/strategies

Дейности в рамките на политиката на ЕС в областта на наркотиците, онлайн база данни, 
съдържаща правни документи и документи, свързани с политиките, публикувани от институциите 
на ЕС, в областта на наркотиците — www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/eu-activities

Каква е нашата дейност? 

Мрежата Reitox

Структурата на EMCDDA не би била 
пълна без Reitox, Европейската 
информационна мрежа за наркотиците и 
наркоманиите. Мрежата обединява 
национални центрове за наблюдение на 
наркоманиите или „фокусни центрове“ в 
двадесет и седемте държави-членки, 
страните кандидатки за членство в ЕС, 
Норвегия и към Европейската комисия. 
Тези органи осъществяват основния 
обмен на информация между EMCDDA и 
неговите държави-членки. В това си 
качество те предоставят на агенцията 
информация за националната ситуация в 
областта на наркотиците за анализ на 
равнище на ЕС и функционират като 
„посланици“ на EMCDDA в съответните 
държави. 

Фокусни центрове Reitox

www.emcdda.europa.eu/about/partners/

reitox-network
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