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НАЙ-НОВИЯТ ГОДИШЕН ДОКЛАД НА EMCDDA ОТНОСНО ТЕНДЕНЦИИТЕ 

Очаквайте: Европейски доклад за наркотиците 2016 г. 

(20 април 2016 г., ЛИСАБОН) Кои са най-новите тенденции по отношение на предлагането на 
наркотици в Европа? Кои наркотици причиняват най-много вреди и загриженост понастоящем? Какви 
са най-новите развития в областта на превенцията, лечението и политиките, свързани с употребата 
на наркотици? Тези и други въпроси ще бъдат разгледани от агенцията на ЕС по наркотиците 
(EMCDDA) на 31 май в нейния годишен преглед на положението с наркотиците в Европа. 

Европейският доклад за наркотиците 2016 г.: Тенденции и Pазвития съдържа 
изчерпателен анализ на най-новите тенденции в 28-те държави — членки на ЕС, Турция и 
Норвегия. Докладът ще бъде наличен на хартиен носител и в електронен формат pdf на 24 езика, 
като в него се разглеждат следните теми: предлагане на наркотици и пазар на наркотици, 
разпространение и тенденции по отношение на употребата на наркотици, здравословни проблеми 
поради употреба на наркотици и ответни мерки. 

В допълнение към доклада са изготвени Перспективи относно наркотиците (Perspectives on 
Drugs/PODs), онлайн интерактивни анализи по определени теми в областта на наркотиците. Тази 
година темите на фокус включват: промени на европейския пазар на канабис — смола, трафик на 
кокаин в Европа, стратегии за предотвратяване на отклоняването на медикаменти за опиоидна 
субституираща терапия и коморбидност на употреба на вещества и психични разстройства. 

Информационният пакет се допълва от Статистическия бюлетин за 2016 г. (Statistical Bulletin), 
съдържащ пълния набор от данни от Европа, на които се основава докладът, и Обзори по страни 
(Country Overviews) с данни и анализи на национално равнище. Ще публикуваме и версия на 
доклада в електронен формат (на английски език), както и аудиовизуални материали. 

Информация за официалното представяне 
 
Дата: 31 май 2016 г. 
Час: 10,00 ч. западноевропейско (лисабонско) време (11,00 ч. ЦЕВ) 
Място: Conference Centre, Praça Europa 4, Cais do Sodré, 1249-206, Лисабон 
Пресконференция: С участието на Димитрис Аврамопулос, европейски комисар, отговарящ за 
миграцията, вътрешните работи и гражданството; Лора д’Ариго, председател на управителния 
съвет на EMCDDA, и Алексис Гусдийл, директор на EMCDDA. 

Интервюта: В деня на официалното представяне на доклада в Лисабон представители на 
EMCDDA ще бъдат на разположение, за да отговарят на въпроси на журналистите. В цяла Европа 
служителите в националните фокусни центрове от мрежата Reitox ще отговарят на запитвания, 
свързани с отделните страни (информация във връзка с провеждането на интервютата може да се 
намери на посочения по-долу линк). 
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