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МЕТОДОЛОГИЯ

Мониторингът обхваща периода  
1 октомври 2019 г. – 18 октомври 2022 г.   
Изследвания са над 30 хил. публикации 
в печатни и електронни национални 
и регионални медии. Извадката на 
публикацията е направена по ключови 
думи като „дрога“ и „наркотици“ и 
други думи със същия корен („дрогиран“, 
„наркозависим“, „наркотични вещества“ 
и т.н.)

Публикациите са оценени и кодирани 
в различни категории условно 
наречени „превенция и намаляване на 
вредите“, „шофиране след употреба“, 
„престъпления“, „наркополитика“, 
„наркозависимост“, „деца и наркотици“ 
и т.н.
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Най-обемната категория през 
наблюдавания период е „шофиране след 
употреба на наркотични вещества“ 
(близо 63%). В тази категория са 
всички медийни публикации, отнасящи 
се до случаи на установени водачи, 
управляващи след употреба на 
наркотични вещества, акции на МВР по 
темата, дебати по законодателни идеи 
и предложения, пътно-транспортни 
произшествия, за които е установено, 
че водачът/водачите са управлявали 
превозното средство след употреба 
на наркотични вещества, но също 
така и публикации, поставящи под 
съмнение надеждността на тестовете, 
използвани от служителите на „Пътна 
полиция“. 

На следващо място е категорията 
„престъпност“ (18%). В тази категория 
попадат всички изследвани публикации, 
в които се говори за престъпления, 
свързани с наркотични вещества, 
с изключение на шофирането след 
употреба. Тук са категоризирани 
медийни публикации, в които се твърди, 
че предполагаемият извършител на 
престъпление е наркозависим или 
под въздействието на наркотични 
вещества, престъпления свързани с 
държането или разпространението на 
наркотични вещества.
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В категорията „наркозависимост“ 
(7.8%) попадат всички публикации, 
в които се споменава зависимости, 
тяхното вероятно лечение, но също 
така и публикации за лица, определени 
като зависими от наркотични 
вещества, но непопадащи в горните 
две категории. В тази категория са 
поставени и публикациите, посветени 
на нови наркотични вещества (т.нар. 
дизайнерски дроги)

В следващата категория „превенция 
и намаляване на вредите“ (6%) са 
публикации, посветени на различни 
кампании, посветени на ограничаване 
употребата на наркотични вещества, 
но също така и на тема заболявания, 
свързани с употребата на наркотични 
вещества (ХИВ, хепатит). 

Под „наркополитики“ (3.4%) са 
статиите, посветени на информация 
от национални и международни органи 
и институции, изпълняващи функции 
по наблюдение и осъществяване на 
политики спрямо наркотичните 
вещества.
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Най-малката група публикации „деца и 
наркотици“ (1.9%) приобщава публикации, 
в които се говори за деца/ученици и 
употребата на наркотични вещества. 
Част от публикациите са инициативи за 
превенция в училищата, но повечето са 
посветени на случаи, отразени медийно 
на деца, употребяващи наркотични 
вещества.
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Медийният мониторинг за периода 
Октомври 2019 – Октомври 2022 г. на 
тема зависимости показа ясна доминация 
на темата за шофирането след употреба 
на наркотични вещества над всички 
останали тематични категории. 

РЕЗУЛТАТИ  
И ОБОБЩЕНИЯ
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Това се дължи от една страна на две 
тежки катастрофи, причинени от 
водачи, обвинени, че са управлявали 
след употребата на наркотични 
вещества – катастрофата, в която 
загина ТВ водещият Милен Цветков 
и катастрофата до хотел Хемус в 
гр. София, предизвикана от Георги 
Семерджиев, в която загинаха две 
млади жени, но също така и заради 
сериозната кампанийност от 
страна на правоохранителните и 
правоприлагащите органи по темата.

Квалификацията на извършителите на 
престъпления като „наркомани“ често се 
поднася от медиите като обяснение за 
извършеното.  

Общата оценка на публикациите показва 
ясна тенденция на сензационност, 
преимуществено използване на 
квалификации с негативна конотация, 
липсата на контекстуализация и рядкото 
търсене на становището на експерти 
от областта на зависимостите. 
Наблюдава се неспазването на 
базови журналистически стандарти 
като нарушаване презумпцията 
за невиновност и задължението за 
проследяване на разследването в съдебна
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фаза и информиране на обществото 
за развитието на процеса на всички 
инстанции.1

Рядкост са публикациите, които 
третират зависимостите като 
патология и информират за 
възможностите за лечение или за 
затрудненията пред нуждаещите се от 
лечение. 

В епизодични случаи се говори принципно 
за зависимостите като това най-често 
става при отразяването на публични 
събития като „Световния ден за борба 
със зависимостите“. 

Публикациите, отразяващи кампании 
за превенция, изглеждат алиенирани от 
проблема. 

Стигматизирането на наркозависимите 
има за резултат това термини като 
„наркоман“ и „дрогиран“ да се използват и 
в политическия дебат с цел унижаване на 
опонента. 

1 2.6.1 Спазваме презумпцията за невинност и не квалифицираме 
никого като “престъпник” преди издадена присъда.
2.6.2 Ако сме информирали за обвинения срещу някого, ще 
съобщим и за изхода от съдебния процес.
Етичен кодекс на българските медии
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ЕМБЛЕМАТИЧНИ СЛУЧАИ, 
станали обект на 
медийно отразяване  
през изследвания период
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„Дрогираните“ водачи

Темата за шофирането след употреба 
на наркотични вещества доминира 
при над 60% от публикациите през 
изследвания период. Причината за тези 
публикации без съмнение превръщането 
на темата в основен приоритет за 
правоохранителните институции в 
резултат на пътно-транспортното 
произшествие, в което загина 
журналиста Милен Цветков (април 
2020 г.), а също така и катастрофата 
при хотел „Хемус“ (юли 2022 г.), в която 
загинаха две млади жени.
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Въпреки, че Наказателният кодекс 
криминализира шофирането след 
употреба на наркотични вещества, 
а не под въздействието, масово 
журналистическите материали 
посветени на темата не отчитат 
тази разлика и широко използват 
формулировката „дрогиран водач”. Още 
по притеснително е, че не липсват 
случаи източниците на тези публикации, 
пресцентровете на МВР,  също да 
поставят знак на равенство2.
 
Сензационното отразяване на 
темата, заедно с неговата масовост 
(доколкото темата присъства в над 
60% от разгледаните публикации) 
не съответства на данните за 
причините на настъпване на тежки 
пътно-транспортни произшествия, 
където шофирането след употреба на 
наркотични вещества не е присъства 
дори първите десет причини за 
настъпването на катастрофи, при 
които има тежко ранени и/или починали. 

2 https://trafficnews.bg/krimi/mvr-zalovi-38-piiani-i-drogirani-shofyori-
edin-den-261001/
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Почти без изключение в анализираните
публикации този контекст не се 
представя на читателите като по 
този начин реалността се изкривява. 
Публикациите, посветени на 
политическия дебат по темата не 
правят изключение. 

Парадоксалното в случая е, че общият 
брой на публикациите по тази тема 
е в пъти по-голям от броя на лицата, 
осъдени за шофиране след употреба. 
Въпреки, че през годините е имало 
публикации, поставящи под съмнение 
надеждността на тестовете, те 
са изключение и въпросът намира 
централно място в новините чак след 
като беше повдигнат от представител 
на синдикална организация на полицията.
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Преместването на 
Националния център по 
наркомании в „Младост”

Решението на Министерството на 
здравеопазването от 2019 година да 
премести метадоновата програма към 
Държавната психиатрична болница за 
лечение на наркомании и алкохолизъм в 
УМБАЛ Св. Анна предизвика протести на 
живеещите в района. Заради реакцията 
Министерството на здравеопазването 
пусна специално съобщение, в което 
обяснява, че това е времена марка и че 
до края на декември  ще намери друго 
решение.

14



Преместването на програмата 
предизвика протести на жителите на 
кв. „Младост”, Именно през тях минава и 
основното отразяване на събитието.  
В статиите не се говори за програмата, 
какво налага преместването и, 
лекуващите са представени общо като 
„наркомани”.
 
Материалите се опитват да 
пресъздадат как се чувстват хората, 
като акцентите са върху страховете 
им, притесненията им. че центърът 
е близо до „детски градини”. „жилищни 
блокове”, „площадки”, „че ще се увеличат 
престъпленията”.
 
Според протестиращите „откакто 
центърът работи, са нараснали и 
кражбите в района, а също така по 
детските площадки все по-често деца 
и родители намират спринцовки и 
шишета от метадон”.

Обществената реакция кара 
Министерството на здравеопазването 
(по това време министър е Кирил 
Ананиев в кабинета на Бойко Борисов) 
да обяви, че ще намери друг вариант за 
програмата.
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Въпреки този ангажимент, протестите 
продължават заради недоверие, че 
Министерството на здравеопазването 
няма да спази ангажимента си.  

След затихване на гражданското 
недоволство темата изчезва от 
медийното пространство. Липсват 
публикации със същата интензивност, 
които да проследят какво се е случило. 
Липса и проследяване на твърденията, 
че сградата на НЦН на ул. Пиротска ще 
стане денонощна детска поликлиника.3

16
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4 https://epicenter.bg/article/Protestirashti-blokiraha--Tsarigradsko-
shose--zaradi-Tsentara-po-narkomanii/198514/2/0

Жители на столичния квартал „Младост 1”, 
притеснени от разполагането на Центъра 
за лечение на наркомании в болница „Света 
Анна“, блокираха частично движението по 
булевард „Цариградско шосе“ тази вечер, 
предаде БНР. Те настояват центъра 
да бъде затворен и да бъде преместен 
другаде. Причината за настояването 
и е фактът, че в близост има детска 
градина, училище и детска площадка.  
Протестиращите настояват и за 
оставката на здравния министър Кирил 
Ананиев.  От здравното министерство 
обещаха да преместят центъра на 
друго място още през декември месец 
тази година. Вече имало и средства за 
това. Не е ясно обаче къде ще се намира 
новата клиника. Хората обаче не вярват, 
че от министерството ще изпълнят 
обещанието си.

Протестиращи блокираха „Цариградско 
шосе“ заради Центъра по наркомании4



5 https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/567586

Жители на столичния квартал „Младост 1”, 
притеснени от разполагането на Центъра 
за лечение на наркомании в болница „Света 
Анна”, блокираха частично движението 
по булевард „Цариградско шосе“ тази 
вечер, предаде БНР.Те настояват центъра 
да бъде затворен и да бъде преместен 
другаде. Причината за настояването и е 
фактът, че в близост има детска градина, 
училище и детска площадка.

Жителите на столичния район „Младост“ 
1 обявиха, че отново излизат на протест 
днес. Те ще блокират бул. „Цариградско 
шосе“ в посока центъра.

Протестиращи блокираха „Цариградско 
шосе“ заради Центъра по наркомании5
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6 http://dnes-bg.org/zhiteli+na++mladost++otnovo+na+protest+sreshtu
+centyraktualno/1/MNeXctKzcVOPYpWrcFePYFeXcxK7YZOfMVKDMRe
PchevIJaLYZKfYVKDI9KDM5OfIdavcRe-IFeXI9ePIVKf

Хората протестират срещу решението 
Центърът за лечение на наркозависими да 
се помещава в сграда, която е до блок 18 в 
квартала.

Протестиращите са притеснени, 
че центърът е до жилищен блок и е в 
непосредствена близост до две детски 
градини и училище.

„Откакто е позициониран центърът 
на територията на квартала, има 
кражби, разбити коли и празни шишета 
от метадон около градинките и в 
междублоковите пространства.

Това няма как да остане незабелязано от 
нас и децата ни”, пишат те до медиите. 

Очаква се днес протестът да блокира 
„Цариградско шосе“ в посока столичния 
център в 18:30. Жителите на района 
са категорични, че протестите ще 
продължат до преместването на центъра 
всеки понеделник.

Жители на „Младост“ отново на 
протест срещу Центъра за наркомании6 



Припомняме, че протестите започнаха в 
началото на октомври, когато се разбра, 
че Центърът по наркомании е преместен 
в нова сграда. От Министерството 
на здравеопазването заявиха, че това е 
временно и до края на декември се очаква 
да бъде на ново място. 
 
От района обаче искат Центърът да 
бъде преместен по-рано.
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Райският газ

Темата е представена в медиите основно 
през отразяване на активността на 
омбудсмана Диана Ковачева, която 
настоява за забрана и иска спешни 
мерки срещу употребата на легалното 
вещество. В телевизионните студия 
са поканени експерти, които говорят 
за вредите от употребата на райски 
газ, които сравняват ефектите му с 
наркотиците и алкохол.

Тонът е истеричен, всяващ страх и 
паника, набляга се на становищата за 
това колко райският газ уврежда и как 
може да доведе до зависимост.
 



Активността по темата довежда до 
промени в Закона за здравето, внесени 
от  депутати от ГЕРБ и приети 
на едно заседание на първо и второ 
четене. Вицепремиерът и министър на 
икономиката в кабинета на Кирил Петков 
– Корнелия Нинова нарежда на Комисията 
по защита на потребителите да 
започне незабавни и масирани денонощни 
проверки по заведения, дискотеки и 
барове.

Омбудсманът настоява за спешни мерки за 
ограничаването им.

Спешни мерки срещу свободното и 
масово за разпространение и употреба 
на диазотен оксид, известен като райски 
газ сред деца и тийнейджъри, поиска 
омбудсманът Диана (Ковачева).

 в. Телеграф

Балоните с райски газ опасни като 
наркотик
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Деца се дрогират с райски газ, който си 
купуват съвсем легално от интернет, 
алармират разтревожени родители. 
Непълнолетните купували пълнителите 
с райски газ с различен аромат, които 
се продават в нета на цена от левче за 
бройка, или 24 броя в кутия. Сред най-
предпочитаните са тези с аромат на 
ягода, шоколад и мента.

 в. Телеграф

Деца дишат райски газ за по левче

10- годишни деца опитват дрога за 
първи път. Избират най-често райски 
газ или марихуана. Това разкри пред 
„Телеграф“ шефката на общинския съвет 
по наркомании в Благоевград Магдалена 
Рахова.

Все повече празни флакони от т. нар. 
райски газ се забелязват по улици и 
градинки в страната, сигнализират 
читатели на „Монитор”. 

в. Монитор

Петокласник става дилър, родителите 
му разбират преди бала

Тийнейджърите се запалиха по „райския 
газ“ като дрога
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Изоставените сгради – 
като свърталище

По времето на изготвяне на настоящия 
анализ се откри трайна тенденция 
публикации за изоставени сгради да 
бъдат автоматично категоризирани 
като места, на които се събират 
лица, имащи проблем с употребата на 
наркотични вещества7.

7 http://focus-news.net/news/2020/06/26/2785192/izostavena-sgrada-
v-sartseto-na-morskata-gradinavav-varna-se-prevarna-v-dom-za-
bezdomnitsi-narkomani-i-alkoholitsi.html



В нито една публикация не се откри 
поставянето на този проблем в 
контекст и предлагането на решения 
(напр. практиката в редица държави 
за установяването на помещения за 
инжекционна употреба).

Ъгълът на публикациите акцентира 
върху това, че тези изоставени и 
рушащи се сгради са в това състояние 
заради бездомните, употребяващите 
наркотици и т.н., а не защото 
държавата не полага дължимата грижа за 
недвижимото културно наследство.

25
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Зависимостта от 
наркотиците като 
аргумент в политическия 
дебат

Стигматизирането на употребяващите 
наркотични вещества ясно се вижда през 
някои случаи, в които квалификацията 
„наркоман“, „дрогиран“ се използва, за да 
бъде атакуван политически опонент.



Примери в тази посока са публикации, 
следващи про-Кремълски наратив, насочен 
срещу американското общество. („Защо 
американските фермери са залети от 
вълна от самоубийства“? Това става дори 
по-изненадващо, защото самоубийството 
сред селяните стана по-разпространено, 
отколкото дори сред наркоманите. Какво 
се случва с американските фермери?, 
Поглед, 1 март 2020 г.)8

В тази категория попада и 
портретирането на украинския 
президент Зеленски като наркозависим9. 
 
Сходна атака имаше и срещу бившия 
премиер Кирил Петков. („От последните 
минути! Първи думи, че Киро е бил надрусан 
в bTV: Жажда, диария, лъжи, пот…“)10

Отново като аргумент за критика са 
използвани твърдения, че зам.-министър 
на земеделието се е лекувал от зависимост 
към наркотични вещества в наркокомуна.11 
(„Данните засега сочат, че социалистът 
Бурджев, който в миналото се е лекувал 
в комуна заради пристрастеност към 
наркотиците…“)

27

8 https://pogled.info/svetoven/amerika/zashto-amerikanskite-fermeri-
sa-zaleti-ot-valna-otsamoubiistva.113864?utm_source=direct&utm_
medium=rss&utm_campaign=permanent
9 https://thebulgariantimes.com/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B0-
%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%
91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0
%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0
%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%81/
10 https://demokrat.bg/archives/11141
11 https://narod.bg/2022/06/08/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0
%BD%D0%B0-narod-bg-%D0%B3%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BF-
%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D
0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A
%D1%80-%D0%BE%D1%82-%D0%B1/



НАСОКИ ЗА ЖУРНАЛИСТИ 
за отразяване на  
теми, свързани със 
зависимостите

4
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Редица наръчници12, задаващи добри 
практики за журналисти, отразяващи 
темите, свързани със зависимостите 
са достъпни онлайн. В настоящото 
изложение ще се опитаме да извадим 
основните съвети от тях, които да 
поставим в локален контекст. 

29

12 https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/health/mental_health/ 
2015-journalism-resource-guide-onbehavioral-health.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5fb92e1c05133c362ed6bb24/t/6206
6e2d48c0753924c18241/1644588602059/Reporting+on+Addiction+Conde
nsed+Style+Guide+-+English
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2021-11/CCSA-Stigma-Primer-
Journalists-Reporting-Substance-Use-with-References-2021-en.pdf
https://healthjournalism.org/blog/2017/06/style-guide-changes-address-
language-about-addiction-gender/

Зависимостта към наркотични вещества 
е заболяване. Думи като надрусан, наркоман, 
дрогиран и т.н. създават стереотипи и 
допринасят за маргинализация на хора, 
които имат нужда от лечение като 
всеки болен човек. Препоръките в тази 
посока е използване на речник, който 
не е стигматизиращ, например „лице с 
разстройство, свързано с употребата 
на вещества“, вместо наркоман, което е 
нехуманно. 

Изборът на речник
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Когато пишете за хора, употребяващи 
наркотични вещества или страдат от 
проблемна употреба, представяйте 
темата като здравен проблем. Най-
лесният тест за това е като замените 
зависимостта, с друго заболяване. 
Бихте ли написали, че „човек с артрит, 
обра магазин“? Избирайте внимателно 
примерите, които давате, за да не 
смествате социални проблеми като 
например бедност и зависимост.  
Наложеният в обществото образ на 
човек, имащ проблем с употребата 
на вещества, не е представителен 
и допринася за стигматизирането 
на хората, страдащи от проблемна 
употреба на наркотични вещества.
По същата причина трябва много 
внимателно да избирате и снимковия 
материал, с който ще илюстрирате 
текста си. Клиширани снимки със 
спринцовки, бедни и бездомни хора и 
т.н. също допринасят за изкривяване на 
представата и стигматизиране.  

Представянето на темата
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Разкриването на самоличност и здравен 
статус (каквато е зависимостта от 
наркотични вещества) е оправдано само 
при наличието на надделяващ обществен 
интерес. Такъв интерес е борбата  със 
зависимостите и намаляване на вредите 
от употреба. При отразяването на 
казус,  имащ отношение към употребата 
на наркотични вещества, трябва да 
дадем контекст, който да позволи на 
читателите да се ориентират най-
добре в темата. Зависимостта към 
хероин е проблемна, но  читателите 
трябва да бъдат информирани, че 
алкохолът, чиято употреба е широко 
толерирана, причинява много повече 
вреди. 

Давайте контекст
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Проблемната употреба на наркотични 
вещества е здравен и социален проблем. 
Ето защо водеща роля в публикациите 
трябва да имат експертите. Често 
обаче медиите използват погрешен 
експерт когато представят проблема. 
Полицейските служители, работещи 
в звената за противодействие 
разпространение на наркотици, 
са специалисти в областта на… 
разпространението на наркотични 
вещества, но не и в областта на 
зависимостите. При представянето 
на експертно мнение дайте повече 
информация на читателите защо сте 
се спрели на даден експерт и с какво 
неговото мнение е ценно по темата 
(посочвайки неговият професионален 
опит), за която сте го потърсили. 

Говорeте с експерти



Думите „лечение“ и „превенция“ са извън 
класацията и са съответно на 502 и 439 
място.
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Приложение 
Стоте най-често 
използваните думи 
в изследваните 
публикации

1 8146 дрогиран

2 6304 шофьор

3 5804 дрогирани

4 4531 шофьори

5 4181 пияни

6 3178 волана

7 3001 Милен

8 2807 Цветков

9 2562 Дрогиран

10 2086 Задържаха

11 1933 надрусан

12 1871 Хванаха

13 1849 пиян

14 1820 след

15 1738 София

16 1702 ден

17 1691 наркотици

18 1678 книжка

19 1578 Пловдив

20 1547 МВР



21 1504 пътя

22 1413 жена

23 1404 срещу

24 1370 ареста

25 1217 ВИДЕО

26 1213 край

27 1191 катастрофа

28 1175 Варна

29 1168 двама

30 1093 Спипаха

31 1069 мъж

32 1060 водач

33 1031 дрогирана

34 996 Семерджиев

35 970 шофира

36 961 шофирал

37 913 СНИМКИ

38 908 дрога

39 908 полицаи

40 883 коли

41 868 катастрофата

42 866 дрогирания

43 863 Арестуваха

44 818 Заловиха

45 814 Гешев

46 810 Бургас

47 803 заради

48 793 години

49 791 водачи

50 788 полицията

51 747 блъсна

52 745 убил

53 732 затвор

54 716 КАТ

55 705 България

56 695 уби

57 690 Пиян

58 688 Бахаров

59 687 кола

60 679 алкохол
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61 663 колата

62 652 смъртта

63 651 Кристиан

64 614 Явор

65 591 кара

66 581 наркоман

67 574 арест

68 572 има

69 553 Полицията

70 551 Надрусан

71 531 Георги

72 530 младеж

73 527 съд

74 523 кокаин

75 516 дни

76 496 шофьорка

77 483 пътищата

78 483 убиеца

79 476 хвана

80 475 Благоевград
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81 470 промила

82 469 деца

83 467 карал

84 464 акция

85 454 гонка

86 452 хванаха

87 449 Прокуратурата

88 446 два

89 445 катастрофира

90 444 затвора

91 441 трима

92 439 помете

93 437 Двама

94 436 момиче

95 435 Самоков

96 432 Иван

97 429 иска

98 426 полицай

99 424 наркомани

100 423 година
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