
 
 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ  

ЗА БОРБА СРЕЩУ НАРКОТИЦИТЕ  
2003 - 2008 г. 

 

Планът за действие е разработен в изпълнение на Националната стратегия за 
борба с наркотиците, приета от Националния съвет по наркотични вещества на 
3 септември 2002 г. и одобрена с Решение на Министерски съвет на 
20.02.2003.Той е основен организационно-управленски инструмент за 
реализация на стратегията и представлява неразделна част от нея. Планът за 
действие отчита националния опит, както и изводите, оценките и препоръките 
на Европейския съюз в областта на борбата с наркотиците. С него се постига 
съответствие с  целите и задачите, произтичащи от Плана за действие на ЕС за 
2000 - 2004 г.   

Планът за действие обхваща периода 2003 - 2008 г., в рамките на който трябва 
да бъдат създадени необходимите обществено-политически, законови, 
институционални и организационни предпоставки  за постигане на основните 
цели на Националната стратегия. В резултата на ефективното изпълнение на 
Националната стратегия и на Плана за действие към нея, България ще има 
възможност в пълна степен да прилага принципите и стандартите на 
Европейския съюз в областта на борбата срещу наркотиците. 

Като организационно-управленски инструмент планът за действие поставя ясна 
рамка за изпълнение на глобалните цели, очертани в Националната стратегия 
за борба с наркотиците. 

Планът за действие подлежи на ежегоден отчет и актуализация. Неговото 
изпълнение ще се докладва пред Министерски съвет от Председателя на НСНВ 
на всеки 6 месеца и ще разглежда на фона на промените в обществената среда, 
на вижданията за пътищата и средствата за постигане на целите, във 
финансовите, организационните и други възможности за изпълнение на 
задачите. 

 

Основания за Плана за действие 

Планът за действие отчита основните принципи, залегнали в Националната 
стратегия за борба с наркотиците: 

 
 Проблемът с наркотиците е постоянен приоритет във вътрешната и външна 
политика на Република България; 
 Изграждане на ефективна система за оценка на: а) рисковете, свързани с 
предлагането и употребата на наркотици и б) ефикасността на действията за 
борба с наркотиците; 
 Отдаване на еднаква значимост на намаляването на търсенето и на 
предлагането на наркотици и отчитане на тяхната взаимна обвързаност; 
 Засилването на противодействието срещу незаконния трафик на наркотични 
вещества и прекурсори е неразделна част от борбата срещу организираната 



престъпност, прането на пари и корупцията, както и средство за 
ограничаване финансирането на международни терористични организации; 
 Подобряване взаимодействието и сътрудничеството между държавните 
органи, които са ангажирани с борбата срещу наркотиците; 
 Осигуряване на стратегическа координация на ниво, което ще гарантира 
реализирането на всеобхватни действия за борба срещу наркотиците на 
междуведомствено ниво; 
 Запазване отговорността на отделните министерства за финансиране и 
управление на техните задачи, които са включени в Плана за действие, чрез 
залагане на необходимите бюджетни средства в годишния бюджетен цикъл 
съгласно насоките, определени от Министерство на финансите; 
 Определяне на измерими дейности, които могат да бъдат отчитани и 
оценявани в рамките на срока на действие на стратегията; 
 Постоянна работа, насочена към разработването на План за действие, 
основаващ се на конкретни проучвания и доказателства, чрез който да 
бъдат изпълнени целите на Националната стратегия; 
 Установяване на ефективно взаимодействие и сътрудничество между 
държавните органи, частния бизнес, неправителствените организации и 
гражданското общество за постигане на целите на стратегията; 
 Широка обществена осведоменост; по-активно включване на тематиката в 
системата на училищното образование; 
 Разширяване на сътрудничеството с международни организации и други 
държави. 

 

Планът за действие отразява реакцията на правителството към развитието на 
проблема с наркотиците в страната през последните няколко години и 
тревогите на българското общество. През последните 10 - 12 години трафикът и 
разпространението на наркотици беше предимно насочен извън България. 
Понастоящем се наблюдава тенденция към преориентиране на 
разпространението вътре в страната и превръщане на младите хора в пазар, 
към който се насочва незаконното разпространение на наркотични вещества. 
Тази обезпокоителна тенденция в разпространението на наркотици изисква 
конкретни действия в областта на образованието, здравеопазването и 
социалната политика, а също и в работата на правоприлагащите органи. През 
последните години българските правоприлагащи органи постигнаха високи 
резултати в борбата срещу нелегалния трафик на наркотични вещества, 
особено на хероин. От много важно значение е техните усилия да продължат, 
което ще бъде постигнато чрез по-нататъшно укрепване на взаимодействието, 
разширяване на информационния обмен и сътрудничеството на национално, 
регионално и международно ниво. 

Планът за действие отчита, че за ефективна реализация на набелязаните цели 
за намаляване на търсенето и предлагането на  наркотични вещества важно 
значение имат и други ключови реформи и стратегии, които протичат в 
национален мащаб, а именно: реформа в здравеопазването, Националната 
здравно-осигурителна система, Националната стратегия за профилактика и 
контрол на СПИН и полово предавани болести, реформата в съдебната система, 
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измененията в НК и НПК, борбата срещу корупцията, борбата срещу 
престъпността като цяло и националния модел за оперативна информация.  

 

Основни цели, обхват и методология за оценка на Плана за действие 

Планът за действие има три основни цели: 

 Да гарантира, че проблемът с наркотиците е сред ключовите приоритети 
на правителството и всички усилия за неговото преодоляване получават 
подкрепа на най-високо ниво; 

 Да определя насоката в дейността на всички компетентни ведомства и 
институции, ангажирани с противодействието на наркотиците; 

 Да създаде стабилна основа за оценка на изпълнението на Националната 
стратегия за борба с наркотиците. 

Ежегодно ще бъде правен отчет на изпълнението на Плана за действие: 

 Оценка на напредъка по изпълнение на дейностите, залегнали в Плана за 
действие [Звено за координация и анализ към МВР съвместно с 
Националната точка за контакт (Focal Point) - Национален център по 
наркомании - МЗ и работна група от експерти]; 

 Оценка на степента, в която изпълнението на Плана за действие 
съдейства за изпълнението на глобалните и стратегическите цели, 
залегнали в Националната стратегия [Национален съвет по наркотични 
вещества с подкрепата на Звеното за координация и анализ към МВР, 
Националната точка за контакт (Focal Point) - Национален център по 
наркомании - МЗ и работна група от експерти];  

 Оценка на постигнатото въздействие върху общото състояние на 
проблема с наркотиците [Звено за координация и анализ към МВР 
съвместно с Националната точка за контакт (Focal Point) - МЗ и работна 
група от експерти]. 

Националният съвет по наркотични вещества отговаря за цялостната 
координация на Плана за действие в рамките на Националната стратегия. В 
тази си дейност той се подпомага от Звеното за координация и анализ към МВР 
и  Националната точка за контакт (Focal Point) - МЗ. Ще се изготвят мониторинг 
доклад (на 6 месеца) и ежегоден доклад за изпълнението на Плана за действие, 
който ще се представя на Националния съвет по наркотични вещества. 
Докладите ще се изготвят със съдействието на Звеното за координация и 
анализ към МВР съвместно с Националната точка за контакт (Focal Point). През 
2006 г. ще бъде направен основен отчет на постигнатия напредък в 
изпълнението на Стратегията. В отчета ще се съдържа конкретна оценка до 
каква степен изпълнението на Плана за действие е допринесло за постигането 
на целите, които се съдържат в Националната стратегия и Плана за действие на 
ЕС за борба с наркотиците. Отчетът, също така, ще съдържа и насоки за 
последващи действия в областта на борбата срещу наркотиците.  
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НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО 
 
За постигане на стратегическите цели в областта на намаляването на търсенето 
на наркотици, произтичащи от Националната стратегия, ще бъдат реализирани 
следните дейности. 
 
 
СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ЗАДАЧИ 1 И 2 
 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ВЪВЛИЧАНЕТО НА НОВИ ХОРА В
ЗЛОУПОТРЕБАТА С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

     
    

 
Задача 1а от 
Плана за действие 

 
ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМНО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ В 
СФЕРАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Подзадачи: 

а) Разработване на съвременни стандарти, методология 
и учебна програма; 
б) Нормативно обезпечаване на въвеждането на 
съвременно здравно образование;  
в) Създаване и оценка на учебни помагала; 
г) Обучение на учители, психолози, мед. специалисти. 

 
Цел: 

 
Въвеждане на съвременно здравно образование. 

 
Показател: 

 
Учебна програма и учебни помагала изготвени до 2004 г.
Въвеждане до 2007 г. 

 
Срок: 

 
2003-2008 г. 

 
Отговаря: 

 
Министър на образованието и науката 
Министър на здравеопазването 
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Задача 1б от 
Плана за 
действие 

РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМИ  В ПОМОЩ 
НА РОДИТЕЛИТЕ 

 
Подзадачи: 

 
а) Изработване на програма за идентифициране и 
подпомагане на семейства с повишен риск за развитие на 
злоупотреби с наркотични вещества; 
б) Изследване и идентифициране на рисковете в 
семейната среда; 
в) Изработване на критерии и процедури за лицензиране 
на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), работещи 
с деца на родители с проблеми с наркотични вещества; 
г) Създаване и въвеждане на превантивни образователни 
програми за родители в училищата по проблемите на 
наркотиците; 
д) Изработване, издаване и разпространение на 
информационни материали за родители по проблемите на 
наркотиците; 
е) Създаване и осъществяване на програми за обучение в 
родителски умения. 
  

Цел: Създаване на програми и модели за работа с родители до 
юли 2004 г.  
Реализиране на програми за родители в 10 Областни града 
до септември 2005 г.  

 
Показател: 

 
Брой осъществени програми за родители и участващи в тях

 
Срок:  

 
2003-2008 г. 

 
Отговаря: 

 
Министър на образованието и науката 
Министър на здравеопазването 
Министър на труда и социалната политика 
Председател на Централна комисия за борба с  
противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни  
Председател на Държавна агенция за закрила на детето 

  
Задача 1в от 
Плана за 
действие 

СЪЗДАВАНЕ  И ОБУЧЕНИЕ НА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ 
ЕКИПИ 

 
Подзадачи: 

 
а) Създаване на модел и методологически пособия за 
обучение на мултидисциплинарните екипи за превенция;  
б) Обучение на обучители на тези екипи на общинско ниво; 
в) Обучение на младежки неформални лидери за участие в 
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такива екипи. 
 
Цел: 

 
Създаване на мултидисциплинарни екипи, осъществяващи 
превантивни програми на общинско ниво. 

 
Показател: 

 
Брой общини, в които са създадени и функционират 
мултидисциплинарни екипи за превенция. 
 

Срок: Създаване на екипите до 2005 г. 
 
Отговаря: 

 
Министър на здравеопазването 
Министър на образованието 
Министър на труда и социалната политика 
Министър на младежта и спорта 

  
 
Задача 1г от 
Плана за 
действие 

 
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕДИЙНИ 
КАМПАНИИ ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ И 
НАРКОМАНИИТЕ 

 
Подзадачи: 

 
а) Изработване на обща медийна стратегия; 
б) Подписване на споразумение за сътрудничество с 
медиите; 
в) Изработване и осъществяване на програма за обучение 
на журналистите по проблемите на наркотиците и 
наркоманиите; 
г) Разработване и осъществяване на медийни кампании/ 
дейности по проблемите на наркотиците и наркоманиите. 
 

Цел: Медийно подпомагане на осъществяване на националната 
стратегия за борба с наркотиците. 
 

Показател: Изработване на обща медийна стратегия до декември 2003 
г. 
Подписване на споразумение до м. декември 2004 г. 
 

Срок: Постоянен 
 

Отговаря: Министър на здравеопазването  
Министър на образованието и науката 
 
 

 
Задача 1д от 
Плана за 
действие 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА СПОРТ И ТУРИЗЪМ ЗА 
ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ ХОРА 
 

Подзадачи: а) Програма “Спорт срещу дрога” в свободното време на 
младите хора; 
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б) Програма за възстановяване, подобряване и изграждане 
на спортна база в кварталите и общините; 
в) Програми за извънкласна и извънучилищна спортна 
дейност и туризъм; 
г) Програми за спорт и туризъм за децата в неравностойно 
социално положение и от етнически малцинствени групи; 
д) Програми за ваканционен отдих на учащите се; 
е) Програми за спортна и младежка дейност по време на 
лечение и рехабилитация на злоупотребяващи с 
наркотични вещества; 
ж) Разработване и прилагане на програми за обучение на 
спортни специалисти и инструктори по масов спорт за 
работа с рискови групи. 
 

Цел: Разработване и прилагане на алтернативни форми за 
прекарване на свободното време на младите хора. 
 

Показател: Брой общини реализиращи такива програми. 
Брой участващи млади хора. 
 

Срок: Изготвяне на национална програма до края на 2003 г.  
 

Отговаря: Министър на младежта и спорта 
Министър на образованието и науката 
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Задача 1е от 
Плана за 
действие 

РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА 
С ВИСОКОРИСКОВИ ГРУПИ 
 

Подзадачи: а) Идентифициране на видовете рискови групи и оценка на 
нуждите от интервенция; 
б) Разработване и прилагане на програма за обучение на 
социални работници от Дирекция “Социално подпомагане” 
и Агенция “Социално подпомагане” към МТСП за работа с 
високорискови групи; 
в) Разработване и прилагане на програма за обучение 
мултидисциплинарни екипи и доброволци за работа в 
специализирани институции за деца; 

 

   
    

 
 

г) Изготвяне на Меморандум и съвместен План за действие 
на национално и местно ниво за сътрудничество с ЮЛНЦ, 
работещи с хора от високорискови групи;
д) Включване на деца от рискови групи в съществуващи 
програми за поощряване на творческия им потенциал. 
 

Цел: Осъществяване на ефективна превенция на злоупотребата 
с наркотични вещества сред рисковите групи. 
 

Показател: Брой общини, в които се осъществяват програми за работа 
с високорисковите групи. 

Процент на лицата от рискови групи, обхванати от 
програмите. 
 

Срок: Изготвяне на програмите до м. май 2004 г.  
Прилагане 2004 -2008 г. 
 

Отговаря: Министър на труда и социалната политика 
Министър на здравеопазването 
Министър па образованието и науката 
Министър на правосъдието 
Председател на Централна комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни 
Председател на Държавна агенция за закрила на детето 

 
СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЗАДАЧА 3 

НАМАЛЯВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБАТА С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 
И ТЕХНИТЕ ПРЕПАРАТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА МЕДИЦИНСКИ И 
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ

Задача 3а от 
Плана за 
действие: 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО- 
ТО В ОБЛАСТТА НА НАРКОТИЦИТЕ, С ЦЕЛ 
СИНХРОНИЗИРАНЕ С ЕВРОПЕЙСКОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

Подзадачи: Изменение и допълнение на Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и
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наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и 
подзаконовите нормативни актове, регламентиращи 
всички дейности с наркотични вещества и техните 
препарати, използвани за медицински цели. 

Цел: Хармонизиране на ЗКНВП и подзаконовите нормативни 
актове с европейското законодателство, в съответствие с 
политиката по наркотиците на Р България. 

Показател: Оценка на експерти 

Срок: 2003-2004 г. 

Отговаря: Министър на здравеопазването 

 

Задача 3б от 
Плана за 
действие: 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГУЛАТОРНИТЕ 
РЕЖИМИ, ВЪВЕДЕНИ ОТ ЗАКОНОВИТЕ И 
ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, 
РЕГЛАМЕНТИРАЩИ КОНТРОЛА НА ДЕЙНОСТИТЕ С 
НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕПАРАТИ, 
ИЗПОЛЗВАНИ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ 

Подзадачи: Подобряване системата за осъществяване на контрол на 
дейностите с наркотични вещества и техните препарати.  

Гарантиране сигурността на лицата, ангажирани с 
контрол на дейности с наркотични вещества и техните 
препарати. 

Обучение на лицата, занимаващи се с контрол за 
повишаване на професионалната им квалификация.  

Подобряване материалното стимулиране на лицата, 
ангажирани с контрол. 

 
Цел: Намалена злоупотребата с наркотични вещества и 

техните препарати, използвани за медицински цели, чрез 
подобряване ефективността на контрола и координация  
на дейността на звената, ангажирани с контрола. 

Показател: Повишена интензивност на периодичния контрол. 
Регламентирани съвместни действия със 
специализираните служби по наркотиците на 
Министерство на вътрешните работи, при осъществяване 
на контрола. 

Срок: 2003 - 2004 г. 

Отговаря: Министър на здравеопазването 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЗАДАЧА 4 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИЗОЛАЦИЯ И ДЕПРИВАЦИЯ
НА ВИСОКОРИСКОВИТЕ ГРУПИ
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Задача 4а от 
Плана за 
действие 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИ МОДУЛИ В МЕСТАТА 
ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 
ЗАВИСИМОСТТА ОТ НАРКОТИЦИ 

Подзадачи: а) Изготвяне и приемане на Програма за рехабилитация и 
ресоциализация на хора, зависими към наркотични 
вещества (терапевтични групи); 
б) Пилотно прилагане и оценка на ефективността на 
програмата в 5 места за лишаване от свобода (МЛС) ; 
в) Въвеждане и прилагане на програмата във всички 
МЛС; 
г) Създаване и въвеждане на програма за подготовка на 
служителите на МЛС за работа в такива програми; 
д) Изготвяне и въвеждане на отделна програма за работа 
със зависими от наркотични вещества в МЛС за жени. 
 

Цел: Намаляване на социалната депривация и подобряване на 
рехабилитацията и ресоциализацията на зависими към 
наркотични вещества в МЛС. 

Показател: Брой МЛС осъществяващи такива програми. 

Брой зависими от наркотични вещества в МЛС участващи 
в такива програми 

Срок: Пилотен проект - 2005-2006 г. 

Цялостно въвеждане - 2008 г. 

Отговаря: Министър на правосъдието 
Министър на здравеопазването 

 

Задача 4б от 
Плана за 
действие 

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ 
НА НАРКОМАНИ 

Подзадачи: а) Подпомагане на социалната рехабилитация и 
реинтеграция на зависими към наркотични вещества; 
б) Разработване на програми за заетост и професионална 
квалификация на преминалите лечение зависими към 
наркотични вещества в трудоспособна възраст; 
в) Създаване на условия за интегриране на пазара на 
труда на зависими към наркотични вещества, преминали 
успешно през лечебни и рехабилитационни програми. 
г) Подобряване на координацията в планиране и 
осъществяване на рехабилитационни дейности и 
изготвяне на насоки за съвместна дейност на здравните и 
общински служби, включително и бюрата по труда; 
д) Осигуряване на обучение на социални работници по 
алтернативни методи за изготвяне на индивидуални 
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програми за работа с наркомани;  
е) Разработване на методология за оценка на 
ефективността от дейностите; изготвяне на оценка за 
ефективността на програмите; 
ж) Разработване на процедура и механизъм за 
лицензиране на ЮЛНЦ за осъществяване на дейности за 
рехабилитация на зависими от наркотични вещества. 

Цел: Осигуряване на ефективна социална рехабилитация и 
реинтеграция на зависими към наркотични вещества, 
преминали успешно активно лечение 

Показател: Брой функциониращи програми 

Брой зависими към наркотични вещества, преминали 
успешно през лечебни и рехабилитационни програми 

Срок: 2004 г. за първоначално разкриване на програми и 
постоянен 

Отговаря: Министър на труда и социалната политика  
Министър на здравеопазването 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЗАДАЧА 5 

НАМАЛЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА БОЛЕСТИ СРЕД
ИЗПОЛЗВАЩИТЕ НАРКОТИЦИ, КОИТО ИМАТ ЕФЕКТ ВЪРХУ
ОБЩЕСТВОТО: ИНФЕКЦИИ, ПРЕДАВАНИ ПО КРЪВЕН ПЪТ  
(HIV/СПИН, ХЕПАТИТ В, С И ДР. ) ТУБЕРКУЛОЗА, БОЛЕСТИ, 
ПРЕДАВАНИ ПО СЕКСУАЛЕН ПЪТ И ДР. 

     
    

  
   

    

Задача 5а от 
Плана за 
действие: 

НАМАЛЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ИНФЕКЦИИ, 
ПРЕДАВАНИ ПО КРЪВЕН И ПОЛОВ ПЪТ (HIV/СПИН, 
ХЕПАТИТ В, С И ДР. ) 

Подзадачи: а) Обучение на екипи за работа на терен със 
злоупотребяващи с наркотични вещества; 
б) Разработване и прилагане на програми за работа на 
терен, обмяна на игли и спринцовки, раздаване на 
презервативи, консултации;  
в) Идентифициране на проблемите и изготвяне на 
програми по намаляване на риска при особено 
труднодостъпни и високорискови групи; 
г) Програми за ранно тестуване (включително на терен), 
пре- и пост-тестово консултиране и осигуряване 
насочване за специализирано лечение. 
 

Цел: Запазване на ниско ниво на разпространение на ХИВ и 
намаляване на нивото на кръвно и полово-преносими 
заболявания сред злоупотребяващите и зависимите към 
наркотични вещества в България 

Показател: Процент и брой интравенозни наркомани положителни на 
ХИВ, Хепатити В и С, сифилис и ТБК. 
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Брой програми работещи на терен по намаляване на 
здравните щети със зависими към наркотични вещества. 

Срок: 2003 - 2006 г. 

Отговаря: Министър на здравеопазването 

 

Задача 5б от 
Плана за 
действие: 

НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ИНЦИДЕНТИТЕ И СМЪРТНИТЕ 
СЛУЧАИ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ 
ВЕЩЕСТВА  

Подзадачи: а) Предоставяне на информация и обучение на 
интравенозни 
наркомани за безопасно поставяне на инжекции и 
практики на употреба на наркотици, намаляващи риска от 
предозиране; 
б) Образоване и обучение на интравенозни наркомани, 
които не са на лечение за оказване на първа помощ при 
спешни състояния. 

Цел: Намаляване на заболеваемостта и смъртността сред 
зависимите и злоупотребяващите с наркотични вещества. 

Показател: Намаляване броя на нефаталните спешни случаи 
вследствие употреба на наркотици. 
Намаляване на смъртните случаи следствие употреба на 
наркотици. 

Срок: 2003 - 2008 г. 

Отговаря: Министър на здравеопазването 

  

СТРАТЕГИЧЕСКА  
ЗАДАЧА 6 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ СРЕД
ЗЛОУПОТРЕБЯВАЩИТЕ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

    
 

Подзадачи: а) Осъществяване на консултации на зависими във връзка 
със здравното и социално осигуряване; 
 

Цел: Повишаване на нивото на трудова заетост сред 
зависимите и злоупотребяващите с наркотични вещества, 
преминали успешно през лечебни и рехабилитационни 
програми. 

Показател: Увеличаване на процента  на трудова заетост на 
зависимите и злоупотребяващите с наркотични вещества, 
преминали успешно през лечебни и рехабилитационни 
програми. 

Срок: М. декември 2004 за стартиране и постоянен за 
изпълнение. 

Отговаря: Министър на труда и социалната политика 
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Министър на здравеопазването 

  

СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЗАДАЧА 7 

РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ ЕФЕКТИВНИ И РАЗНООБРАЗНИ
ПРОГРАМИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ  

       
  

Задача 7а от 
Плана за 
действие 

УВЕЛИЧАВАНЕ НА БРОЯ НА НАРКОМАНИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ 
В ЛЕЧЕБНИ ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ПРОГРАМИ 

Подзадачи: а) Разработване на механизми за сътрудничество между 
Министерството на здравеопазването/Националния център 
по наркомании/и Министерството на труда и социалната 
политика/Национално бюро по заетостта/;  

Цел: Да се увеличи с 50% броя на зависимите към наркотични 
вещества, които са включени в ефективни програми за 
лечение. 

Показател: Брой зависими към наркотични вещества лекувани през 
календарната година по данни на Националната точка за 
контакт (Focal Point).  

Срок: 2003 - 2008 г. 

Отговаря: Министър на здравеопазването 

 

Задача 7б от 
Плана за 
действие 

ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖА ОТ ПРОГРАМИ И СЛУЖБИ ЗА 
ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМОСТИ НА НАЦИОНАЛНО, 
РЕГИОНАЛНО И ОБЩИНСКО НИВО 

Подзадачи: а) Развиване на мрежа от лечебни програми и центрове 
на национално, регионално и общинско ниво, включващи 
извънболнично лечение, болнично лечение, поддържащо 
лечение с налтрексон, метадон, бупренорфин, 
психотерапия и консултиране на зависими пациенти; 
б) Увеличаване на  ролята на личните лекари за лечение 
и насочване на зависими пациенти; 
в) Създаване на ръководство/протокол за ефективно 
лечение;  
г) Осигуряване на обучение за оценка на нуждите и 
предоставяне на специализирано лечение;  
д) Планиране на необходимите програми и ресурси за 
лечение на общинско ниво и изготвяне на общински 
планове за лечение на зависимости;  
е) Оценка на нуждите и установяване на Общините, в 
които е необходимо стартирането на нови програми за 
лечение; 
ж) Подобряване функционирането на съществуващите 
програми и служби за лечение;  
з) Подготовка на ръководство за осигуряване на 
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организационна и методическа помощ и супервизия в 
сферата на зависимостите.  

Цел: Да се развие мрежата за лечение на зависими към 
наркотични вещества съобразно нуждите на национално и 
местно нива. 

Показател: Брой зависими към наркотични вещества лекувани през 
календарната година по данни на Националната точка за 
контакт (Focal Point). 

Срок: 2003 - 2008 г. 

Отговаря: Министър на здравеопазването 

  

СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЗАДАЧА 8 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПО-ЛЕСЕН ДОСТЪП ДО ЕФЕКТИВНИ ЛЕЧЕБНИ
ПРОГРАМИ

      
 

Задача 8а от 
Плана за 
действие: 

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЕФЕКТИВНИ ПРОГРАМИ 
ЗА ЛЕЧЕНИЕ 

Подзадачи: а) Подобряване на координацията на службите чрез по-
добър обмен на информация между тях и изработване на 
процедури за насочване на пациенти със зависимости;  
б) Осигуряване на информация за възможностите за 
достъп на пациенти и техните семейства до програми за 
лечение. 

Цел: Въвеждане на ориентирана към потребителя 
информационна система относно видовете съществуващи 
програми за лечение в страната и техния капацитет. 

Показател: Информационната система създадена и функционираща.  

Срок: 2003 - 2004 г. 

Отговаря: Министър на здравеопазването 

 

Задача 8б от 
Плана за 
действие 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПО-ЛЕСЕН ДОСТЪП ДО ЕФЕКТИВНИ 
ПРОГРАМИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НАРКОМАНИ 

Подзадачи: а) Пакетът от извънболнични услуги, предоставяни от 
психиатрите да включва специализирани услуги за 
пациенти, зависими към наркотици; 
б) Специализираните програми за лечение на зависими 
пациенти да бъдат включени като специализирана 
дейност в проекта за рамков договор с Националната 
здравно-осигурителна каса; 
в) Лечението на зависимости да се запази като приоритет 
за Националната здравно-осигурителна каса;  
г) Увеличаване броя и вида на програми за лечение и 
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медицински институции, предоставящи лечение. 

Цел: Адекватно нормативно, институционално и ресурсно 
обезпечаване на устойчивото развитие на системата за 
лечение на зависимости. 

Показател: Подзадачи включени в Рамковия договор за 2004 година. 
Брой на програми за лечение на зависимости, 
включително  
по видове. 

Срок: 2003 - 2008 г. 
 

Отговаря: Министър на здравеопазването 
 
 

СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЗАДАЧА 9 

РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА
ПРЕВЕНЦИЯ, ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАМАЛЯВАНЕ НА
ЩЕТИТЕ ЗА ЗДРАВЕТО  

     
    

  
 

Задача 9а от 
Плана за 
действие 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ, РЪКОВОДСТВА И 
СТАНДАРТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ 
ПРОГРАМИ  

 
Подзадачи: а) Изготвяне на приложими за България принципи за 

ефективно лечение на зависимости; 
б) Да се публикуват ръководства за лечение, включващи: 
планиране и организация  на ефективно лечение на 
зависимости; метадонови програми; бупренофрин и 
налтрексон; извънболнично лечение; болнично лечение; 
консултации и психотерапия на зависими пациенти; 
рехабилитация на зависими пациенти. 

 
Цел: Повишаване на качеството и ефективността на лечението 

на зависимости.  
Показател: Одобрени и публикувани принципи и ръководства. 

 
Срок: 2003 - 2004 г. 

Отговаря: Министър на здравеопазването 

 

Задача 9б от 
Плана за 
действие 

РАЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛИ И СТАНДАРТИ ЗА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ ПО 
ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМОСТИ 

Подзадачи: а) Разработване на модели и стандарти за образование в 
областта на зависимостите, което да бъде въведено в 
общата медицинска програма и програмата на други 
сходни професии:  психолози, социални работници, 
медицински сестри и др.;  
б) Разработване на модул по зависимости в рамките на 
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специализацията по психиатрия;   
в) Разработване на програма за курсове за обучение по 
осъществяване на различни програми за лечение;  
г) Провеждане на курсове и семинари по различните 
лечебни подходи.  

Цел: Разработване и осъществяване на съвременни 
образователни и обучителни програми по зависимости. 

Показател: Образователните модели и стандарти разработени и 
приети до края на 2004 г. и приложени в периода на 
действие на стратегията. 

Процент студенти от съответните специалности, 
получаващи акредитирано обучение по зависимости 

 

Срок: 2003 - 2008 г. 

Отговаря: Министър на здравеопазването 
Министър на образованието и науката 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЗАДАЧА 10 

РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ  НА ПРОГРАМИ ЗА СОЦИАЛНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕИНТЕГРАЦИЯ

      
   

 

Подзадачи: а) Създаване на затворени терапевтични резиденциални 
центрове (вкл.  териториални общности /комуни); 
б) Създаване на дневни центрове за социална 
рехабилитация и реинтеграция;  
в) Изграждане на мрежа за социална защита, включваща 
здравни, социални и правоприлагащи институции и 
служби на национално и общинско ниво;  
г) Разработване на програми, предоставящи възможности 
за образование на успешно лекувани лица 

 

Цел: Създаване на условия за успешна социална 
рехабилитация и реинтеграция на зависими и 
злоупотребяващи с наркотични вещества. 

Показател: Брой създадени програми за социална рехабилитация и 
реинтеграция на зависими и злоупотребяващи с 
наркотични вещества. 
Брой на зависими и злоупотребяващи с наркотични 
вещества участващи в такива програми 
 

Срок: 2003 - 2008 г. 

Отговаря: Министър на труда и социалната политика 
Министър на здравеопазването 
Министър на образованието и науката 
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СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЗАДАЧА 11 

ЗАСИЛВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И
НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ В ПОДКРЕПА НА
НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ  

   
-    

    

 

Задача 11а от 
Плана за 
действие 

РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И 
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ 

 

Подзадачи: а) Обмяна на опит със страни-членки на ЕС, които имат 
разработени ефективни лечебни системи и подходи за 
лечение на зависимости; 
б) Съвместни проекти и дейности с водещи 
международни организации като Съвета на Европа - 
Група Помпиду, Световната здравна организация, , 
Европейската асоциация за лечение на опиумна 
зависимост (EUROPAD), Европейския център за 
мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA), 
КЕТНЕА и други; 
в) Обучителни и тренинг семинари организирани и 
проведени от международни експерти за български 
професионалисти, работещи в областта на превенцията, 
лечението, рехабилитацията и намаляването на 
здравните щети; 
г) Осъществяване на работни визити от водещи 
международни експерти с цел обмяна на опит и 
методична помощ за мрежата от превантивни и лечебни 
програми и служби; 
д) Осъществяване на работни визити от български 
професионалисти в утвърдени европейски центрове за 
лечение на зависимости с цел обмен на опит и 
усвояване на водеща професионална методология; 
е) Провеждане на съвместни клинични и сравнителни 
изследвания на лечебни програми и терапевтични 
подходи с водещи европейски центрове и 
международни организации; 
ж) Провеждане на и участие в международни научно-
изследователски форуми; 

 

Цел: Осигуряване на условия за технологичен трансфер на 
водещи съвременни подходи в превенцията, лечението, 
рехабилитацията и намаляване на здравните щети при 
изпълнение на Националната стратегия. 

Показател: Брой проведени дейности. 

 

Срок: от 2003 г. нататък 
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Отговаря: Министър на здравеопазването 
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НАМАЛЯВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНЕТО НА НАРКОТИЦИ 

 

За постигане на стратегическите цели в областта на намаляването на 
предлагането на наркотици, произтичащи от Националната стратегия, ще бъдат 
реализирани следните дейности. 
 

СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЗАДАЧА 13 

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ГРАНИЧНИЯ КОНТРОЛ    

 

Задача 13а от 
Плана за 
действие 

ПО-НАТАТЪШНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ГРАНИЧНИЯ 
КОНТРОЛ 

 

Подзадачи: а) Създаване на постоянна междуведомствена Работна 
група за обмен на информация; изготвяне и 
актуализиране на рискови профили за отделните 
Гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП), в 
зависимост от специфичните им особености, с цел 
засилване противодействието срещу нелегалния трафик 
на наркотични вещества; 

б) Анализ и оценка на дейността на: 

• Регионален граничен сектор (РГС) Елхово 

• РГС Бургас 

• Изграждане на Обединен РГС на Северната граница с 
цел оптимизиране на граничния контрол  

 

Цел: Повишаване ефективността на граничния митнически и 
паспортен контрол с цел засилване на противодействието 
на нелегалния трафик на наркотични вещества и 
прекурсори. 

Показател: Годишни анализи и оценки от междуведомствената 
работна група. 

 

Срок: Постоянен 

 

Отговаря: Министър на вътрешните работи  
Министър на финансите 

 

Задача 13б от 
Плана за 
действие 

ЗАПАЗВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МИТНИЧЕСКИЯ 
КОНТРОЛ И ПО-НАТАТЪШНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ПО 
ГРАНИЧНИТЕ ПУНКТОВЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 
НЕЗАКОННИЯ ТРАФИК НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И 

 19



ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ  

 

Подзадачи: а) Анализ, разработка на концепция и изготвяне на 
предложения за развитие на митническата администрация 
в областта на борбата с наркотрафика; 
б)Подобряване ефективността на митническия контрол за 
предотвратяване на нелегалния трафик на наркотични 
вещества и прекурсори, чрез информатизиране на 
процесите, с акцент върху контрола, осъществяван във 
вътрешните митнически учреждения; 
в) Подобряване ефективността на ГКПП-та на територията 
на страната и модернизиране на специализираното 
техническо оборудване за извършване на щателни 
митнически проверки на превозни средства, товари и 
лица; 
г) Осигуряване на регулярно специализирано обучение на 
митническите служители и служителите на МВР за 
придобиване и повишаване на квалификацията им в 
областта на борбата с наркотрафика чрез изготвяне на 
годишни учебни планове; 
д) Изграждане и развитие на Школа за обучение на 
водачи и митнически кучета; 

     
  

е) Създаване на учебен център към МВР за обучение на 
кучета за разкриване на наркотични вещества. 

Цел: Ограничаване преминаването на наркотични вещества и 
прекурсори през границите на страната.  

Показател: Регистри на заловените пратки.  

Срок: Постоянен 

 

Отговарят: Министър на финансите  
Министър на вътрешните работи 
 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЗАДАЧА 14 

СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНО НАЦИОНАЛНО ЗВЕНО ЗА
ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ПО НАРКОТИЦИТЕ  

Задача 14а от 
Плана за 
действие 

СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ЗВЕНО ЗА ОПЕРАТИВНА 
ИНФОРМАЦИЯ ПО НАРКОТИЦИТЕ 

 

Подзадачи: Изготвяне на нормативната база за Националното звено 
за оперативна информация по наркотиците; структурно и 
организационно изграждане на звеното. 
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Цел: Започване функционирането до м. септември 2003 г. 

  

Показател: Ежегодно изготвяне на стратегическа оценка на заплахата 
от наркотици в Република България. Изготвяне на 
оперативни информационни “пакети”. 

 

Срок: Постоянен 

Отговарят: Министър на вътрешните работи   
Министър на финансите 
 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЗАДАЧА 15 

НАМАЛЯВАНЕ НА “ЕФЕКТА НА РАЗПРЪСКВАНЕТО” ВЪВ   
  

    

ВЪТРЕШНОСТТА НА СТРАНАТА  

 

Задача 15а от 
Плана за 
действие 

ИЗГОТВЯНЕ НА МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И ДОСТЪПА ДО НАРКОТИЦИ  

 

Подзадачи: а) Създаване на единна структура в системата на МВР за 
координация и методическо ръководство в борбата с  
разпространението на наркотици; 
б ) Засилване на административния капацитет на РПУ и 
РДВР за издирване и идентифициране на лица, 
разпространяващи наркотици. 
  

Цел: Трайна тенденция за разкриване и неутрализиране на 
организирани групи за наркотрафик, действащи в 
Република България  
 

Показател: Брой на разкрити и неутрализирани организирани 
престъпни групи.   
 

Срок: Постоянен 

Отговаря: Министър на вътрешните работи   
 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЗАДАЧА 16 

НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С
НАРКОТИЦИТЕ  

 

Задача от Плана 
за действие 

а) Създаване на единна база данни за регистрация, 
категоризация и наблюдение на криминалния контингент 
по линия на наркотиците;
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по линия на наркотиците; 
б) Разработване на механизми, и методологии, 
позволяващи реално прилагане на имуществените 
санкции - (глоби, конфискация на активи и др.) за 
престъпления с предмет наркотици и прекурсори. 

Цел: Намаляване обема на материални облаги (валута, 
ценности, движимо и недвижимо имущество) от 
търговията с наркотици. 

Показател: Данни за обема на конфискувани облаги от търговията с 
наркотици. 

Срок: Постоянен 

Отговаря: Министър на вътрешните работи 
Министър на финансите  
Министър на правосъдието 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЗАДАЧА 17 

ПОВИШАВАНЕ НА АНАЛИТИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА  

    
 

 

Задача 17а от 
Плана за 
действие 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА И ЕФИКАСНА 
НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ НА НАРКОТИЦИ В 
ПОДКРЕПА НА УСИЛИЯТА НА ПРАВОПРИЛАГАЩИТЕ 
ОРГАНИ 

 

Подзадачи: а) Повишаване на технологичния капацитет на 
специализираните лаборатории за наркотични вещества в 
НИКК-МВР и РДВР в страната, чрез осигуряване на 
аналитична техника и средства за предварителни 
анализи; 
б) Създаване на информационна система за 
междулабораторен обмен на данни за провежданите 
изследвания. 

Цел: Създаване на ефикасна система за анализ на 
наркотичните вещества. 

Показател: Предприети мерки за подобряване на аналитичния 
капацитет (включително инвестиции и обучение за 
засилване на капацитета за посрещане на нуждите на 
правоприлагащите органи и отражение върху целите на 
националната стратегия). 

Срок: Постоянно изпълнение - 2004 - 2007 г. 

 

Отговаря: Министър на вътрешните работи  
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СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЦЕЛ 18  

ПОВИШАВАНЕ ЕФИКАСНОСТТА НА КОНТРОЛА НАД ЗАКОННОТО
ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ХИМИЧЕСКИТЕ ВЕЩЕСТВА - 
ПРЕКУРСОРИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОТКЛОНЯВАНЕТО ИМ ЗА
НЕЗАКОННО ПРОИЗВОДСТВО НА НАРКОТИЦИ  

     
    

     
  

 

Задача 18а от 
Плана за 
действие 

ЗАСИЛВАНЕ НА КОНТРОЛА 

 

Подзадачи:  а) Създаване на система за доброволно наблюдение на 
химикали, използвани и за нелегално производство на 
наркотици; 
б) Изготвяне и подписване на Меморандум за 
сътрудничество в областта на контрола на прекурсорите и 
доброволното наблюдение на химикалите; 
в) Организиране на срещи и семинари с основните 
производствени и търговски фирми; 
г) Създаване на база данни с единен формат, 
систематизираща основните производители и търговци на 
прекурсори и химикали, подходяща за използване от 
различните ведомства; 
е) Създаване на база данни на търговци, вносители и 
производители на химическо оборудване. 
 

Цел: Създаване и осъществяване на всеобхватен контрол върху 
прекурсорите и синтетичните наркотици. 

 

Показател: Постигане на съответствие със законодателството на ЕС и 
изискванията на Международния съвет за контрол на 
наркотиците (INCB).  

 

Срок: 1 януари 2007 г. 

 

Отговаря: Министър на икономиката 

 

Задача 18б от 
Плана за 
действие 

НАМАЛЯВАНЕ НА ОТКЛОНЯВАНЕТО ЧРЕЗ 
ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ 

 

Подзадачи: а) Определяне на специализирани служители в 
регионалните звена на НСБОП, които се занимават с 
издирване и идентифициране на лица и фирми, 
извършващи отклоняване на прекурсори от легалната 
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търговия към незаконно производство на наркотици; 
б) Създаване, оборудване и обучение на екипи за 
действие в рискови условия - незаконни лаборатории и 
химически складове. Съставяне на ръководство за работа 
в рискови условия. 
 

Цел: Увеличаване на контрола спрямо дейността на 
операторите с оглед установяване реалното влагане в 
производството и недопускане на тяхното отклоняване 
към нелегалния пазар. 
 

Показател: Брой на извършени предварителни проверки.  

Срок: 2004  г. 
 

Отговаря: Министър на вътрешните работи 
 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЗАДАЧА 19 

РАЗШИРЯВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
МЕЖДУ ПРАВОПРИЛАГАЩИТЕ ОРГАНИ В НАЦИОНАЛЕН, 
РЕГИОНАЛЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН  

     
   

  

 

Задача 19а от 
Плана за 
действие 

ПОДОБРЯВАНЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА 
НАРКОТРАФИКА ЧРЕЗ ЗАСИЛВАНЕ НА 
МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

Подзадачи: а) Разширяване на международното сътрудничество на 
митническите и полицейски органи на Р България с 
техните партньори от други държави;  
б) Участие в международни операции по незаконен 
трафик на наркотици и прекурсори. 
 

Цел: Повишаване ефективността на международното 
сътрудничество. 

Показател: Брой на подписани договори. Брой операции.  Брой 
офицери за връзка. 

Срок: Постоянен 

 

Отговаря: Министър на вътрешните работи 
Министър на финансите  

 

 

Задача 19б от ПОДОБРЯВАНЕ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА 
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Плана за 
действие 

ПРАВОПРИЛАГАЩИТЕ ОРГАНИ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ 
И ВЕДОМСТВА, КОМПЕТЕНТНИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ, 
СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА 

 

Подзадачи: а) Изготвяне и подписване на подзаконови 
вътрешноведомствени нормативни актове за 
сътрудничество;  
б) Провеждане на регулярни експертни работни срещи и 
семинари на национално и регионално ниво за обмен на 
опит и уеднаквяване на практиките между отделните 
министерства и ведомства. 
 

Цел: Приемане на подзаконови нормативни актове; 
провеждане на семинари. 
 

Показател: Ефективност в дейността по задържане, разследване и 
наказателно преследване на наркотрафиканти.   
 

Срок: Постоянен 

Отговаря:  Министър на правосъдието 
 
 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЗАДАЧА 20 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА
НАРКОТИЦИТЕ  

    

Задача 20а от 
Плана за 
действие 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В 
ОБЛАСТТА НА БОРБАТА С НАРКОТИЦИТЕ 

 

Подзадачи: Изменения и допълнения на Закона за МВР, Наказателния 
кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс, 
регламентиращи: 

i. операции “работа под прикритие” и “контролирана 
доставка” 

ii. “програма за защита на свидетели”, “практика на 
договора” 

iii. въвеждане на бързо производство за наказване на 
наркоразпространители на неголямо количество 
наркотични вещества; 

 

Цел: Усъвършенстване на правната рамка в областта на 
борбата с наркотиците.  

Показател: Приемане на ЗИД на НК и НПК и съответното вторично 
законодателство
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законодателство. 

Срок: НПК - 2003 г.  
НК - 2005 г. 

Отговаря: Министър на правосъдието  
Министър на вътрешните работи  
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УКРЕПВАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, РАЗВИТИЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 
ПОЛИТИКАТА  

 

СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЗАДАЧА  

ЗВЕНОТО ЗА КООРДИНАЦИЯ И АНАЛИЗ КЪМ МВР ЩЕ БЪДЕ
СЪЗДАДЕНО С ЦЕЛ ДА: А) ПОДПОМАГА НСНВ; Б) 
КООРДИНИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ОТ
МИНИСТЕРСТВАТА; В) ГАРАНТИРА МОНИТОРИНГ НА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА, ИЗПОЛЗВАЙКИ
ДАННИ НА НАЦИОНАЛНАТА ТОЧКА ЗА КОНТАКТ (FOCAL 
POINT) И ДР. Г) ПРЕДОСТАВЯ ИЗПРЕВАРВАЩ АНАЛИЗ НА
ТЕНДЕНЦИИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО, КАТО СВОЕВРЕМЕННО
СЕ ПОДАВА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ

      
    

    
 

  
    

     
    

     

 

  
  

Задача от Плана 
за действие 

СЪЗДАВАНЕ НА ЗВЕНО ЗА КООРДИНАЦИЯ И АНАЛИЗ  

 

Подзадачи:  Да се дефинира ролята, функцията и правната рамка на 
звеното. Подбор и назначаване на персонал. 

Цел: Подобряване координацията и аналитичната дейност по 
отношение на борбата срещу наркотиците. 

Показател: Създаване на звеното. 

Срок: 2003 г. 

Отговаря: Министър на вътрешните работи 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЗАДАЧА 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА НАРКОТИЦИТЕ/ 
НАЦИОНАЛНАТА ТОЧКА ЗА КОНТАКТ (FOCAL POINT)  

Задача от Плана 
за действие 

СЪЗДАВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАН ЗА СЪБИРАНЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННА 
СИСТЕМА ПО НАРКОТИЦИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
УКАЗАНИЯТА И ПРОТОКОЛИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ЦЕНТЪР ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАРКОТИЦИТЕ И 
НАРКОМАНИИТЕ (EMCDDA) 

 

Подзадачи: а) Изграждането на българската Националната точка за 
контакт (Focal Point) в Националния център по наркомании 
- МЗ; 
б) Създаване, одобрение от НСНВ и започване 
изпълнението на план за събиране на информация и 
развитие на информационна система по наркотиците; 
в) Въвеждане на основната методология на Европейския 
Център за Наблюдение на Наркотиците и Наркоманиите 
(EMCDDA) - 5-те ключови индикатора, Системата за Ранно 
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оповестяване по синтетичните наркотици, ЕДДРА. 

Цел: Адекватно информационно осигуряване на Националната 
стратегия и Планове за действие по наркотиците. 

Показател: Националната точка за контакт (Focal Point) успешно 
преместена и функционираща в Националния център по 
наркомании. 

Изработване и съгласуване на ежегоден доклад на 
Националната точка за контакт (Focal Point) до 
Европейския център за наблюдение на наркотиците и 
наркоманиите (EMCDDA).  

Ежегодна оценка на НСНВ относно изграждането и 
функционирането на информационната система по 
наркотиците. 

 

Срок: 2003 - 2008 г. 

 

Отговаря: Министър на здравеопазването 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЗАДАЧА 

СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ ПО НАРКОТИЧНИ
ВЕЩЕСТВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА
СТРАТЕГИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ НАРКОТИЦИТЕ НА МЕСТНО НИВО 

    
   

      

 

Задача от Плана 
за действие 

УКРЕПВАНЕ НА 28 ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ ПО НАРКОТИЧНИ 
ВЕЩЕСТВА 

 

Подзадачи: Създаване на превантивно-информационни центрове към 
28-те ОбСНВ. 

 

Цел: Започване на дейността до м. март 2005 г. 

 

Показател: Приемане от НСНВ на оценка и ежегоден доклад за 
функционирането на ОбСНВ. 

 

Срок: М. март 2005 г.  

Отговаря: Министър на здравеопазването (Председател на НСНВ) 
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