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Насоки
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EMCDDA

Основна информация и основни понятия

Анализ и основни констатации
 Предлагането на наркотици в екосистемата на пазарите в тъмната 

мрежа

 Пазари в тъмната мрежа на езици, различни от английски език

 Разглеждане на казуса AlphaBay

Перспективи за правоприлагане

Научени уроци и въпроси, касаещи бъдещето



Reitox network & routine monitoring
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 30  National Focal Points (28 EU 
Member States, Norway, Turkey) 

 Annual reporting exercise

 Standardized reporting tools 
improved incrementally over last 
20 years 

 Epidemiological indicators 
backbone system, revised supply 
indicators

 New approaches



In concrete terms?
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Addressing both security & health issues

Multidisciplinary & holistic analysis

Processing and analysing large volumes of data

Developing standards and common approaches

Focal points & expert networks allow an ongoing 
conversation with member states 



EMCDDA thematic areas

Drug situation

Epidemiology

Drug markets & new drugs

Supply, EWS

Responses, policies, laws

Prevention, treatment, harm 

reduction 

Best practice



Driving themes for supply indicator development

 Focus on a minimum core data set for 
routine reporting to form a top-level 
European analysis

 Data quality needs to improve incrementally 
over time 

 The system should be operationally 
coherent with, and add value to, national 
level activities (or it won’t work)

 Identify opportunities presented by 
operational data collection for enhancing 
our understanding of drug supply patterns 
and trends  
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A dynamic and systematic approach in line 
with Council Conclusions (2013)



What did we do? 

Conceptual 
framework 
for monitoring 
supply
and 
supply reduction

Literature review Internal consultation Critical examination

Key developments, 
scope

Draft framework, 
approach to 
improvement

Expanded  
framework,    

concept paper

Late 2015 2-3 March 2017
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http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/6934/tdau17004enn.pdf

http://www.ijdp.org/article/S0955-3959%2818%2930038-0/pdf
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Monitoring framework…

 Drug markets, 
drivers and 
facilitators

 Drug-related 
crime, harms and 
other 
consequences

 Drug supply 
reduction and 
responses
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Improve existing data collections
Routine data (+15 years of monitoring)

Drug law offences Seizures

Prices Composition of tablets Potency/Purity



 Resource implications

 Feasibility questions

 New opportunities and 
challenges

Adding new data

Cultivation sitesProduction facilities (labs)

Drug-related violence (homicides)
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Основна информация 

Европейски център за мониторинг
на наркотици и наркомании



Разрастващо се влияние в Интернет
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 Интернет улеснява процесите 

на трафика на наркотици

 Интернет пазари на наркотици

 Седмица на патрулиране във 

виртуалното пространство от 

Европол (Europol Cyberpatrol Actionweek)



Защо проучваме пазарите в darknet?
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 Сфера на бърза 
промяна и глобален 
обхват

 Политическо 
измерение

 Източник за незаконни 
и силно действащи 
вещества

 ‘Скрити’, но възможни 
за проучване



Основни понятия

Европейски център за мониторинг
на наркотици и наркомании



Какво е darknet?
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 Част от ‘дълбоката мрежа’

 Международно скрита и 
достъпна посредством 
специален софтуер

 Позволява анонимност на 
потребителите

Тъмна мрежа
Част от дълбоката мрежа известна 
още като “Тъмната мрежа”.
Съдържанието е преднамерено 
скрито и е достъпно посредством 
специални уеб браузъру като Onion 
Router (Tor)

Дълбока мрежа 96%
Известна още като 
“Невидима мрежа”.
Съдържанието тук не е 
достъпно за търсачките и 
включва голямо 
разнообразие от различни 
видове в това число 
динамични интернет 
страници, частни сайтове, 
блокирани сайтове и 
мрежи с ограничен 
достъп. 

Известна още като “Видима мрежа” тази 
част от интернета  може да бъде 
намерена чрез линкове, използвани от 
обикновените търсачки като Google или 
Bing.

Видим интернет 4%
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Достъп до анонимен сървър
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Криптирана връзка
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Криптирана валута
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Съдържание на darknet пазари
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Наркотици и свързани с наркотици химикали

Фармацевтични
продукти

Незаконни 
наркотици

Свързани с 
наркотиците 
химикали

Други
Контрабанда и 
фалшифициране, 44%
Ръководства и  указания, 30%
Други 19%
Хакерство и 
злонамерен софтуер, 5%
Огнестрелни оръжия и 
експлозиви, 2%



Types of drugs and transactions
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Мотиви за закупуване от darknet
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По-сигурни среди

Предполагаемо по-висококачествени продукти

По-голям набор от наркотици

По-удобно



хронология
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Начална дата Крайна дата

Още отворена

Видове затваряне

Неизвестно

ХакванеСлед 
нахлуване

Доброволно 
напускане

Измама или 
хакнати

Излизане 
с измама

Покана само за пазарите с удебелен шрифт



Ранните години и Silk Road
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Активни и 
действащи

По време на затварянето на Silk Road има пет активни пазара в 
darknet (Back Market Reloaded, Sheep Marketplace, Deepbay, BuyItNow и 
Valhalla). Малко по-късно пазарите процъфтели.
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Операция Onymous

Операция Onymous доведе до 
затваряне на няколко пазара в 
darknet: 

 Pandora

 Silk Road 2.0

 Black Market

 Blue Sky

 Tor Bazaar

 Topix

 Hydra

 Cloud 9

 Alpaca

2014 2015
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Операции Bayonet and GraveSac

20162015 2017

Големи 
международни 
операции за 
правоприлагане 
Bayonet и GraveSac
затварят AlphaBay и 
Hansa
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Настоящата ситуация

В момента на създаване на тази презентация (2017) 
съществуват 14 пазара, които се явяват активни и 
действащи (Vahalla, Dream Market, Silk Road 3.1, T•chka, 
Darknet Heroes League, Apple Market, House of Lions 
Market, TradeRoute, Wall Street Market, RSClub Market, 
Zion Market, Infinite Market, CGMC и OW Market)



Анализ и основни констатации

Европейски център за мониторинг
на наркотици и наркомании



Предлагането на наркотици в 
екосистиемата на darknet, 2011-2015

Европейски център за мониторинг
на наркотици и наркомании



Методи
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 Извадки от записи, събрани от 16 големи 
пазари

 22 ноември 2011г. - 16 февруари 2015г.

 Позволиха оценка на обемите и стойността на 
наркотиците, търгувани във времето



Продажби на наркотици в ЕС, Норвегия и 
Турция (2011–15) 
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…но само 34% от теглото наркотициСтраните от Европейския съюз съставляват 
приблизително 46% от световния приход от 
наркотици

Приходи 
от 

наркотици

Останалата 
част от света
€ 93 332 764

ЕС +2
€ 79 012 948

Останалата 
част от света
10.88 тона

ЕС +2
5.52 тона

Бележка: Наркотици от седемте категории, представляващи интерес.



Разбивка на приходите от продажби, 
произлизащи от ЕС, Норвегия и Турция, 
оcнoвни държави, 2011–15
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Приход (милиони Евро)

Германия Обединеното 
кралство

Нидерландия

Канабис

Кокаин

Опиати

Некокаинови стимуланти

Дисоциативни вещества

Халюциногени



Разбивка на приходите от продажби в ЕС, Норвегия 
и Турция, дpуги държави, 2011–15
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Приход (милиони Евро)

Канабис

Кокаин

Опиати

Некокаинови стимуланти

Дисоциативни вещества

Халюциногени



Разбивка на теглото от продажби в ЕС, 
Норвегия и Турция, оcнoвни държави, 2011–15
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Канабис

Кокаин

Опиати

Некокаинови стимуланти

Дисоциативни вещества

Халюциногени

Тегло (100 кг)

Германия Обединеното 
кралство

Нидерландия

а) Разбивка по обем (големи държави)



Разбивка на теглото от продажби в ЕС, 
Норвегия и Турция, дpуги държави, 2011–15
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Канабис

Кокаин

Опиати

Некокаинови стимуланти

Дисоциативни вещества

Халюциногени

Тегло (100 кг)

б) Разбивка по обем (други държави)
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 Представлява само 
много малка част от 
цялата търговия на 
пазарите в тъмната 
мрежа

 Обема продажби 
рядко възлиза на 
повече от EUR 3 000 
на ден през периода 
на изследването

Разбивка на ежедневните продажби на NPS, 
произлизащи от ЕС, Норвегия и Турция

ЕС+2 общо

Ежедневен обем (ЕВРО, 30 дни средно)

Испания

Нидерландия

Германия

Обединеното кралство



Darknet пазари, ползващи езици, 
различни от английски език

(май-юни 2017г.)

Европейски център за мониторинг
на наркотици и наркомании



Първи анализ на пазарите, ползващи език, 
различен от английски език
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Известно явление
Не е системно 

проучвано
Може да стане важно в 

бъдеще



Правоприлагането като фактор
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Метод
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Идентифициране и описване на пазарите в тъмната 
мрежа за определени държави или езици

 Май – Юни 2017г.

 Източници

1) Проучване, 43 държави подходиха през EMCDDA мрежи (EU28, Турция, 
Норвегия и 13 съседни държави)

2) https://darknetmarkets.org/markets/
https://www.deepdotweb.com/marketplace-directory/categories/non-english/



DNM за определни държави/езици
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Държава/език DNM име Източник

Франция/Френски La main noire survey
Франция/Френски Le bon coin survey; 

deepdotweb.com
Финландия/Финландски Sipulikanava survey

Финландия/ 
Финландски

Silkkitie survey; 
deepdotweb.com; 

darknetmarkets.org
Швеция/Шведски Flugsvamp 2.0 survey

Италия/Италиански IDC 2.0 Market deepdotweb.com
Русия/Руски Hydra deepdotweb.com



Географски обхват
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Географски обхват
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Средни цени (EUR) на единица наркотик 
(грам/хапче), примери от пет национални DNM
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Пазар 
(държава)

Вид наркотик

IDC 2.0 
(Италия)

Flugsvamp 2.0 
(Швеция)

Sipulikanava
(Финландия)

Silkkitie
(Финландия)

Hydra 
(Русия)

Цена(EUR) (±SD) на единица наркотик (грам/хапче/ЛСД)

Растителен 
канабис

11.7 (±2.3) 10.3 20.0 20.0 17.2 (±4.7)

Канабисова
смола

7.7 (±3.3) 8.2 na na 13.6 (±3.4)

Хероин na 102.8 na na 64.5 (±18.6)

Кокаин 85.8 (±9.7) 72.0 140.0 150.0 180.0 (±28.0)

Амфетамин 9.3 (±5.5) 10.3 40.0 30.0 11.8 (±3.8)

MDMA 5.2 (±0.2) 6.2 na 12.0 13.2 (±4.0)

ЛСД 11.0 (±4.7) 17.1 na na 23.4 (±4.5)



Проучване на случая AlphaBay (2015-2017)

Европейски център за мониторинг
на наркотици и наркомании



Методи
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27 отделни извлечени от AlphaBay данни

март 28, 2015г. — май 24, 2017г.

>471 GB извлечени данни  20 GB 
(анализирани) база данни



Еволюция на продажбите във времето по 
държава, 2015–17
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а) Общо продажби във времето в Евро (разбивка по държави)

Общо
Останалата част от света
Други ЕС държави
Франция
Германия
Нидерландия
Обединеното кралство



Еволюция на продажбите във времето по 
държава, 2015–17

53

(1) There were no sales identifiable from feedback 
occurring on 31 August 2015, as AlphaBay was down 
for significant parts of the day. There was evidence 
that some sales had taken place; however, no country 
or category could be identified because there was no 
direct feedback attached to them. As a result, Figure 
2.8a displays no data for 31 August 2015. For Figure 
2.8b the missing data points were removed before 
computing the moving 28-day averages, resulting in a 

continuous plot.

Общо
Останалата част от света
Други ЕС държави
Франция
Германия
Нидерландия
Обединеното кралство

б) Относителни продажби във времето (разбивка по държави)

(1) Няма идентифицируеми продажби от обратната
връзка от 31 август 2015г., тъй като AlphaBay не
функционираше през значителен брой часове на деня.
Има доказателства, че някои продажби са се случили;
обаче не можеше да се идентифицира държава или
категория, понеже нямаше обратна връзка,
прикрепена към тях. В резултат Фигура 2.8а не
съдържа данни за 31 август 2015г. На Фигура 2.8б
точките за липсващите данни са премахнати преди
изчисляването на кривата на средните стойности за
28 дни, което доведе до непрекъсната линия.



Еволюция на продажбите по категория, 2015–17
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а) Общо продажби във времето в Евро (разбивка по категория)

Общо

Друго

Халюцогени

С рецепта

Дисоциативни вещества

Цифрови стоки

Бензодиазепини

Опиати

Кокаин

Некокаинови стимуланти

Канабис



Еволюция на продажбите по категория, 2015–17
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Общо

Друго

Халюцогени

С рецепта

Дисоциативни вещества

Цифрови стоки

Бензодиазепини

Опиати

Кокаин

Некокаинови стимуланти

Канабис

б) Относителни продажби във времето (разбивка по категория)



Разбивка на приходите на AlphaBay от продажби, произтичащи 
от ЕС, Норвегия и Турция, големи държави, 2015–17 
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Приход (милиони Евро)

Канабис

Кокаин

Опиати

Некокаинови стимуланти

Дисоциативни вещества

Халюциногени

а) Разбивка по приход (големи държави)

ГерманияОбединеното 
кралство

Нидерландия



Разбивка на приходите на AlphaBay от продажби, произтичащи 
от ЕС, Норвегия и Турция, големи държави, 2015–17 
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Приход (милиони Евро)

Канабис

Кокаин

Опиати

Некокаинови стимуланти

Дисоциативни вещества

Халюциногени

б) Разбивка по приход (други държави)



Разбивка на обема продажби на AlphaBay, произтичащи от ЕС, 
Норвегия и Турция, големи държави, 2015–17 
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Тегло (100 кг)

Канабис

Кокаин

Опиати

Некокаинови стимуланти

Дисоциативни вещества

Халюциногени

а) Разбивка по обем (големи държави)

Германия Обединеното кралствоНидерландия



Breakdown of AlphaBay sales volumes originating from 
the EU, Norway and Turkey, other countries, 2015–17 
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Тегло (100 кг)

Канабис

Кокаин

Опиати

Некокаинови стимуланти

Дисоциативни вещества

Халюциногени

б) Разбивка по обем (други държави)



Breakdown of AlphaBay NPS sales originating from the 
EU, Norway and Turkey, 2015-2017 
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Maлки NPS 
продажби
Произхождащи 

предимно от 
Обединеното 
кралство и Германия, 
с Нидерландия и 
далечна трета

ЕС+2 общо

Ежедневен обем (ЕВРО, средно за 30 дни)

Нидерландия

Германия

Обединеното кралство



Разбивка на продажбите в AlphaBay по пазарно ниво

61

Тегло (Кг)(2) Приход (Евро) Средна цена (Евро/г)Брой сделки 

Разбивка на продажбите на AlphaBay по пазарно ниво

Канабисови 
продукти

Кокаин

Опиати

На дребно

Средно

На едро

Пазарно ниво(1)

На дребно

Средно

На едро

Пазарно ниво(1)

На дребно

Средно

На едро

Пазарно ниво (1)

На дребно

Средно

На едро

Пазарно ниво (1)

На дребно

Средно

На едро

На дребно

Средно

На едро

На дребно

Средно

На едро

На дребно

Средно

На едро

На дребно

Средно

На едро

На дребно

Средно

На едро

На дребно

Средно

На едро

На дребно

Средно

На едро

На дребно

Средно

На едро

На дребно

Средно

На едро

На дребно

Средно

На едро

На дребно

Средно

На едро

Бележки:
(1) За дефинициите на пазарно ниво вижте Раздел 2.1, Таблица 2.4/
(2) Теглото се определя като единично тегло на продукта и броя единици, например продажба на 1000 таблетки от по 200 мг MDMA би се смятало за 200 г MDMA, информацията,
представена тук се базира на подгрупа от всички сделки между март 2015г. и май 2017г. – тези, за които не може да бъде идентифицирано теглото; разликите в тези стойности са
извадени, анализираните грешки може да са довели до някоя грешка при изчислението на теглото; цифрите включват всички артикули, продадени за 10 000 USD или повече.



Перспективи за правоприлагане

Европейски център за мониторинг
на наркотици и наркомании



Engine of Crime



Заплахата

64

 Значително свързано с наркотиците
съотношение към съдържание

 Търговия с няколко вида наркотици
 Връзки към организирана престъпност
 Устойчива среда
 Преобразуване на облагите от престъпна 

дейност
 Значителни пропуски в знанието
 Additional distribution networks and clientele
 Increased level of professionalism



EUROPOL UNCLASSIFIED - EUROPOL BASIC 
PROTECTION LEVEL

Пропуски в знанието

65

Търговията с наркотици в тъмната мрежа
Какво знаем

Взаимодействия между продавач и клиент
Какво не знаем

Използвана инфраструктура и посредници

Характерис-
тики на 
пазара

Предлагани 
вещества

Поведение 
продавач-

клиент

Места за 
доставка

Детайли за 
сделката

Параметри 
на 

ценообразу
ване

Източници 
на 

наркотици

Химикали и 
оборудване

Връзки към 
офлайн 
пазари

Незаконни 
парични 
потоци

Роля на 
организира

ната 
престъпност



66



Отговори

67

 Традиционни техники за разследване
Откриване и прихващане на пощенски 

пратки
Сриване на пазарите в тъмната мрежа
Мониторинг
 Екип на Европол за разследване на 

тъмната мрежа
 Кибер патрул
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Операции Bayonet и GraveSac
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Way forward
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Заключения
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- Полицейска и следствена дейност, технически координирана и в дух на 
сътрудничество

- Необходимост от изграждане на капацитет и повече инвестиции

- Многоведомствен подход за справяне с пазарите в darknet

- Приоритизиране на продавачи значими сделки с висока стойност или голям брой

- Повишаване и развиване на капацитет за мониторинг в подкрепа на стратегическия анализ

- Допълване на съществуващи ранни предупреждения, към които да се подходи с DNM данни за 
продажби

- Последващо местоназначение на по-големи количества наркотици, закупувани онлайн

- Традиционно – DNM взаимодействие (потребителски мнения, рискове за здравето и вреда)

- Non-English DNM – interaction traditional markets, drug networks & flows

- Взаимно свързани въпроси за здравето и безопасността – разработване на синергия и съвместни 
отговори

- Развитие на подходи на комуникация за превенция и риск, която да обезкуражи употребата на DNM

- Преглед на съществуващото законодателство дали предоставя хармонизирана правна среда. 

- Цикъл на политика на ЕС за многоведомствен подход на сътрудничество срещу престъпността в 
тъмната мрежа

- Основни индустрии и партньорства – идентифициране на нови заплахи и разработване на 
ефективни реакции
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