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ПРОУЧВАНИЯ СРЕД ОБЩОТО НАСЕЛЕНИЕ 

 

Индикатор (сфера) Мярка Последни налични данни Източник 

Употреба на тютюн (цигари, пури, лули)  2012 2016  

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на тютюн през живота си брой 2 920 000 - 3 047 000 2 936 000 - 3 081 000    

НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на тютюн през живота си % 59,6 - 62,2  63,4 - 66,6 

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на тютюн през последната година брой 2 322 000 - 2 464 000 2 400 000 - 2 552 000 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на тютюн през последната година % 47,4 - 50,3 51,9 - 55,1 

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на тютюн през последните 30 дни брой 2 249 000 - 2 376 000 2 294 000 - 2 446 000 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на тютюн през последните 30 дни % 45,9 - 48,5 49,6 - 52,8 

Употреба на алкохол   2012 2016  

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на алкохол през живота си брой 3 963 000 - 4 061 000 3 760 000 - 3 871 000 

НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на алкохол през живота си % 80,9 - 82,9 81,2 - 83,6 

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на алкохол през последната година брой 3 581 000 - 3 699 000  3 461 000 - 3 584 000 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на алкохол през последната година % 73,1 - 75,5 74,8 - 77,4 

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на алкохол през последните 30 дни брой 3 106 000 - 3 233 000 3 066 000 - 3 201 000 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на алкохол през последните 30 дни % 63,4 - 66,0 66,2 - 69,2 

Употреба на наркотични вещества (общо) [1]  2012 2016  

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на наркотик през живота си  брой 372 000 - 441 000 384 000 - 467 000    

НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на наркотик през живота си % 7,6 - 9,0   8,3 - 10,1 

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на наркотик през последната година брой 171 000 - 220 000  183 000 - 243 000 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на наркотик през последната година % 3,5 - 4,5  3,9 - 5,3 

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на наркотик през последните 30 дни брой 83 000 - 122 000  101 000 - 147 000 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на наркотик през последните 30 дни % 1,7 - 2,5  2,2 - 3,2 

Употреба на канабис  2012 2016  

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на канабис през живота си брой 333 000 - 402 000  344 000 - 424 000 

НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на канабис през живота си % 6,8 - 8,2  7,4 - 9,2 

Лица от 15 до 34 години с минимум една употреба на канабис през живота си брой 250 000 - 308 000  264 000 - 329 000 

Дял на лицата от 15 до 34 години с минимум една употреба на канабис през живота си % 14,0 - 17,2  16,5 - 20,5 

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на канабис през последната година брой 147 000 - 196 000  166 000 - 223 000 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на канабис през последната година % 3,0 - 4,0  3,6 - 4,8 

Лица от 15 до 34 години с минимум една употреба на канабис през последната година брой 127 000 - 170 000  142 000 - 192 000 

Дял на лицата от 15 до 34 години с минимум една употреба на канабис през последната година % 7,1 - 9,5 8,8 - 12,0 

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на канабис през последните 30 дни брой 78 000 - 118 000 93 000 - 138 000  

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на канабис през последните 30 дни % 1,6 - 2,4 2,0 - 3,0 
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Употреба на кокаин  2012 2016  

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на кокаин през живота си брой 31 000 - 56 000  28 000 - 55 000 

НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на кокаин през живота си % 0,6 - 1,2  0,6 - 1,2 

Лица от 15 до 34 години с минимум една употреба на кокаин през живота си брой 20 000 - 40 000  18 000 - 40 000 

Дял на лицата от 15 до 34 години с минимум една употреба на кокаин през живота си % 1,1 - 2,3 1,1 - 2,5 

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на кокаин през последната година брой 4 000 - 15 000 6 000 - 22 000 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на кокаин през последната година % 0,1 - 0,3  0,1 - 0,5 

Лица от 15 до 34 години с минимум една употреба на кокаин през последната година брой 2 000 - 10 000  2 200 - 14 000 

Дял на лицата от 15 до 34 години с минимум една употреба на кокаин през последната година % 0,1 - 0,5  0,1 - 0,9 

Употреба на амфетамини  2012 2016  

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на амфетамини през живота си брой 45 000 - 75 000  52 000 - 87 000   

НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на амфетамини през живота си % 0,9 - 1,5  1,1 - 1.9 

Лица от 15 до 34 години с минимум една употреба на амфетамини през живота си брой 36 000 - 60 000  42 000 - 73 000 

Дял на лицата от 15 до 34 години с минимум една употреба на амфетамини през живота си % 2,0 - 3,4  2,6 - 4,6 

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на амфетамини през последната година брой 20 000 - 40 000  20 000 - 44 000 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на амфетамини през последната година % 0,4 - 0,8  0,4 - 1,0 

Лица от 15 до 34 години с минимум една употреба на амфетамини през последната година брой 15 000 - 32 000  18 000 - 40 000 

Дял на лицата от 15 до 34 години с минимум една употреба на амфетамини през последната година % 0,8 - 1,8  1,1 - 2,5 

Употреба на екстази  2012 2016  

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на екстази през живота си брой 80 000 - 116 000  77 000 - 118 000 

НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на екстази през живота си % 1,6 - 2,4  1,7 - 2,5 

Лица от 15 до 34 години с минимум една употреба на екстази през живота си брой 63 000 - 95 000  62 000 - 98 000 

Дял на лицата от 15 до 34 години с минимум една употреба на екстази през живота си % 3,5 - 5,3  3,9 - 6,1 

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на екстази през последната година брой 44 000 - 73 000  43 000 - 75 000 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на екстази през последната година % 0,9 - 1,5  0,9 - 1,6 

Лица от 15 до 34 години с минимум една употреба на екстази през последната година брой 39 000 - 65 000  35 000 - 64 000 

Дял на лицата от 15 до 34 години с минимум една употреба на екстази през последната година % 2,2 - 3,6 2,2 - 4,0 

Употреба на опиоиди (хероин, метадон, морфин)   2012 2016  

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на опиоиди през живота си брой 11 000 - 28 000 14 000 - 35 000 

НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на опиоиди през живота си % 0,2 - 0,6 0,3 - 0,8 

Лица от 15 до 34 години с минимум една употреба на опиоиди през живота си брой 6 000 - 19 000 9 000 - 26 000 

Дял на лицата от 15 до 34 години с минимум една употреба на опиоиди през живота си % 0,3 - 1,1 0,6 - 1,6 

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на опиоиди през последната година брой 4 000 - 15 000 6 000 - 22 000 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на опиоиди през последната година % 0,1 - 0,3 0,1 - 0,5 

Лица от 15 до 34 години с минимум една употреба на опиоиди през последната година брой 2 300 - 12 000 4 300 - 18 000 

Дял на лицата от 15 до 34 години с минимум една употреба на опиоиди през последната година % 0,1 - 0,7 0,3 - 1,1 
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ПРОУЧВАНИЯ СРЕД СПЕЦИФИЧНИ ГРУПИ 

 

Индикатор (сфера) Мярка Последни налични данни Източник 

Употреба на тютюн (цигари, пури, лули) сред учениците  2013 2017  

Ученици от 9 до 12 клас с минимум една употреба на тютюн през живота си брой 140 000 - 150 000 105 000 - 112 000 

НФЦ 

Дял на учениците от 9 до 12 клас с минимум една употреба на тютюн през живота си % 55,9 50,1 

Дял на учениците от 9 до 12 клас с минимум една употреба на тютюн през последната година % 47,2 42,1 

Дял на учениците от 9 до 12 клас с минимум една употреба на тютюн през последните 30 дни % 41,3 36,1 

Ученици от 9 до 12 клас с минимум една употреба на тютюн през последните 24 часа брой 82 000 - 90 000 55 000 - 62 000 

Дял на учениците от 9 до 12 клас с минимум една употреба на тютюн през последните 24 часа % 33,3 27,3 

Употреба на алкохол (бира, вино, концентрат) сред учениците  2013 2017  

Ученици от 9 до 12 клас с минимум една употреба на алкохол през живота си брой 210 000 - 215 000  163 000 - 169 000 

НФЦ 

Дял на учениците от 9 до 12 клас с минимум една употреба на алкохол през живота си % 81,6 76,6 

Дял на учениците от 9 до 12 клас с минимум една употреба на алкохол през последната година % 74,0 70,8 

Ученици от 9 до 12 клас с минимум една употреба на алкохол през последните 30 дни  брой 157 000 - 166 000 124 000 - 131 000 

Дял на учениците от 9 до 12 клас с минимум една употреба на алкохол през последните 30 дни % 62,1 58,7 

Дял на учениците от 9 до 12 клас с твърдение, че са се напивали през последната година % 53,0 48,5 

Употреба на наркотични вещества сред учениците [1]  2013 2017  

Ученици от 9 до 12 клас с минимум една употреба на наркотик през живота си  брой 70 000 - 78 000 54 000 - 60 000 

НФЦ 

Дял на учениците от 9 до 12 клас с минимум една употреба на наркотик през живота си % 28,2 26,2 

Дял на учениците от 9 до 12 клас с минимум една употреба на канабис през живота си % 26,2 24,5 

Дял на учениците от 9 до 12 клас с минимум една употреба на амфетамини през живота си %   6,3   4,9 

Дял на учениците от 9 до 12 клас с минимум една употреба на наркотик през последните 30 дни % 15,1 13,3 

Дял на учениците от 9 до 12 клас с минимум една употреба на марихуана през последните 30 дни % 10,8 11,1 

Дял на учениците от 9 до 12 клас с минимум една употреба на амфетамини през последните 30 дни %   2,3   2,6 

Дял на учениците от 9 до 12 клас с минимум една употреба на нови психоактивни вещества (НПВ) %   4,9   3,6 

Дял на учениците от 9 до 12 клас с минимум една употреба на НПВ през последните 30 дни %   2,3   2,0 

Употреба на тютюн (цигари, пури, лули) сред студентите  2014 2018  

Дял на студентите с минимум една употреба на тютюн през живота си % 65,1 65,7 

НФЦ 
Дял на студентите с минимум една употреба на тютюн през последната година % 53,7 55,0 

Дял на студентите с минимум една употреба на тютюн през последните 30 дни % 46,9 50,1 

Дял на студентите с минимум една употреба на тютюн през последните 24 часа % 37,3 42,7 

Употреба на алкохол (бира, вино, концентрат) сред студентите     

Дял на студентите с минимум една употреба на алкохол през живота си % 92,7 89,2 

НФЦ 

Дял на студентите с минимум една употреба на алкохол през последната година % 86,9 83,2 

Дял на студентите с минимум една употреба на алкохол през последните 30 дни % 77,6 72,7 

Дял на студентите с минимум една употреба на алкохол през последните 24 часа % 22,9 24,4 

Дял на студентите с твърдение, че са се напивали през последната година % 52,4 41,7 
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Употреба на наркотични вещества сред студентите [1]  2014 2018  

Студенти с минимум една употреба на наркотик през живота си брой 66 000 - 71 000 42 000 - 46 000 

НФЦ 

Дял на студентите с минимум една употреба на наркотик през живота си % 36,2 25,2 

Студенти с минимум една употреба на наркотик през последната година брой 42 000 - 47 000 20 000 - 23 000 

Дял на студентите с минимум една употреба на наркотик през последната година % 23,6 12,3 

Студенти с минимум една употреба на наркотик през последните 30 дни брой 24 000 - 27 000 10 000 - 12 000  

Дял на студентите с минимум една употреба на наркотик през последните 30 дни % 13,5    6,3 

Дял на студентите с минимум една употреба на канабис през последните 30 дни % 11,8 5,6 

Дял на студентите с минимум една употреба на амфетамини през последните 30 дни %   1,8 0,6 

Дял на студентите с минимум една употреба на нови психоактивни вещества през живота си %   3,3 1,7 

Употреба на наркотични вещества сред лишените от свобода [1]  2013 2015  

Лишени от свобода с минимум една употреба на наркотик през живота си брой 3 000 - 3 300  1 800 - 2 000 

НФЦ 

Дял на лишените от свобода с минимум една употреба на наркотик през живота си % 35,2  26,0 

Дял на лишените от свобода с минимум една употреба на канабис през живота си % 33,2  20,5 

Дял на лишените от свобода с минимум една употреба на хероин през живота си % 20,6    9,8 

Лишени от свобода с минимум една употреба на наркотик през последната година брой 1 800 - 2 000 1 100 - 1 300 

Дял на лишените от свобода с минимум една употреба на наркотик през последната година % 21,6  15,8 

Дял на лишените от свобода с минимум една употреба на канабис през последната година % 17,0  11,4 

Дял на лишените от свобода с минимум една употреба на хероин през последната година % 9,2    5,4 

Употреба на наркотични вещества в местата за забавление  2013 2017  

Дял на учениците, присъствали през последната година на купон, на който са се взимали наркотици % 42,0 29,8 НФЦ 

  2014 2018  

Дял на студентите, присъствали през последната година на купон, на който са се взимали наркотици % 41,2 30,1 

НФЦ Дял на студентите, били през последната година на дискотека, в която са се взимали наркотици % 35,4 28,4 

Дял на студентите, употребили канабис през последната година в места за забавление % 12,1   6,1 

 

 

ВИСОКОРИСКОВА УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

 

 Мярка 2016 Източник 

Лица от 15 до 64 години с високорискова употреба на наркотични вещества [2] брой 31 244 (19 500 - 43 000) 

НФЦ 

 

Дял на лицата от 15 до 64 години с високорискова употреба на наркотични вещества промили 6,75 (4,21 - 9,29) 

Лица от 15 до 64 години с високорискова употреба на стимуланти брой 10 415 (3 600 - 17 200) 

Дял на лицата от 15 до 64 години с високорискова употреба на стимуланти промили 2,25 (0,78 - 3,72) 

Лица от 15 до 64 години с високорискова употреба на канабис брой 21 986 (12 100 - 31 900) 

Дял на лицата от 15 до 64 години с високорискова употреба на канабис промили 4,75 (2,62 - 6,88) 
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ПРЕВЕНЦИЯ 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични данни 

Източник 
2016 2017 

Регистрирани превантивни дейности  брой 187 216 ОСНВ 

Обхванати ученици в програми и кампании за превенция на употребата и злоупотребата с наркотици брой 130 000 55 851 МОН 

Дял на общата превенция сред регистрираните превантивни дейности % 64  78 

ПИЦ, 

ОСНВ 

Дял на селективната превенция сред регистрираните превантивни дейности % 18 12 

Дял на индикативната превенция сред регистрираните превантивни дейности %   3   3 

Дял на превенция на средата сред регистрираните превантивни дейности % 15   7 

Дял на дейностите свързани с приобщаване на общността [3] % 13 16 

Дял на дейностите свързани с обучение на професионалисти %   8   4 

Дял на дейностите свързани с въздействие чрез връстници % 19 19 

 

 

ЛЕЧЕБНА СИСТЕМА 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични данни 

Източник 
2016 2017 

Места в специализираните отделения за лечение на зависимости [4] брой 129 169 

НЦОЗА 

Хоспитализирани случаи (изписани лица) в стационарите на лечебните заведения  с психични и 

поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества 
брой 1043 1033 

Хоспитализирани случаи (изписани лица) в стационарите на лечебните заведения  с психични и 

поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди 
брой 506 369 

Субституиращи поддържащи програми за лечение на зависимости (към 31.12.) брой 32 30 

НЦН и 

партньори 

Места в субституиращите поддържащи програми за лечение на зависимости (към 31.12.) брой 4 377 4 037 

Заети места в субституиращите поддържащи програми за лечение на зависимости (към (31.12.) брой 3 338 3 247 

Дял на заетите места в програмитe с метадон към всички заети места в субституиращите поддържащи 

програми за лечение на зависимости 
проценти 96,2 96,2 

Програми за психосоциална рехабилитация и реинтеграция брой 12 14 

Места в програми за психосоциална рехабилитация и реинтеграция брой 279 283 

Клиенти, приети в програми за психосоциална рехабилитация и реинтеграция брой 614 708 

Клиенти, завършили програми за психосоциална рехабилитация и реинтеграция брой 320 365 
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ТЪРСЕНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични данни 

Източник 
2016 2017 

Дял на търсещите лечение във връзка с употреба на хероин или други опиоиди % 62,2 67,7 

НФЦ 

Дял на жените след търсещите лечение % 16.6 20.2 

Средна възраст на търсещите лечение (в навършени години) години 30,6 30,8 

Средна възраст при първата употреба на основното проблемно вещество след търсещите лечение години 19,9 19,6 

Дял на търсещите лечение с първа употреба на основно проблемно вещество на възраст до 19 г. % 47,5 49,8 

Дял на учениците и студентите сред търсещите лечение %   4,9   4,6 

Дял на лицата без образование сред търсещите лечение %   4,8   4,9 

Дял на лицата с постоянна заетост сред търсещите лечение % 17,8 23,6 

Дял на безработните лица сред търсещите лечение % 43,8 40,5 

Дял на здравно осигурените лица сред търсещите лечение % 45,5 50,0 

Дял на бездомните лица сред търсещите лечение %   1,0   2,1 

Дял на ежедневно употребяващите основното проблемно вещество сред търсещите лечение % 43,3 39,2 

Дял на инжектиращите основното проблемно вещество сред търсещите лечение % 59,1 50,6 

Средна възраст на първа инжекционна употреба на наркотично вещество сред търсещите лечение години 20,4 20,9 

Дял на лицата с продължителност на употреба > 5 години сред търсещите лечение % 75,9 75,1 

Дял на лицата, използвали в живота си употребявани игли или спринцовки сред търсещите лечение % 24,4 30,3 

Дял на лицата, използвали през последните 30 дни употребявани игли или спринцовки след търсещите 

лечение 

% 
11,7 17,9 

Дял на лицата, живеещи с друг(и) употребяващ(и) наркотици сред търсещите лечение %   9,7 12,8 

Дял на търсещите за първи път лечение % 27,7 30,5 

 

 

НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ ОТ УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични данни 

Източник 
2016 2017 

Долечебни програми в областта на наркоманиите брой  5  4 

НЦН, МЗ и 

партньори 

Контакти в долечебните програми в областта на наркоманиите брой 33 711 11 075 

Раздадени игли и спринцовки в долечебните програми в областта на наркоманиите брой 214 865 52 927 

Индивидуални клиенти, обхванати от долечебни програми  брой 4 785 2 821 

Раздадени презервативи на клиенти на програмите брой 82 713 38 873 
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ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични данни 

Източник 
2016 2017 

Брой инжекционно употребяващи наркотици сред новорегистрираните серопозитивни в България брой 22 31 
ECDC 

Дял инжекционно употребяващи наркотици от общия брой новорегистрирани серопозитивни в България % 10,9 12,9 

Брой изследвания с положителен резултат от изследванията за HIV сред инжектиращи в София брой 10 19 

НЦН 

Дял на изследванията с положителен резултат за HIV от всички изследвания на инжектиращи в София % 3,0 6,0 

Брой изследвания с положителен резултат от изследванията за хепатит С сред инжектиращи в София брой 192 245 

Дял на изследванията с положителен резултат за хепатит С от изследванията на инжектиращи в София % 57,8 76,8 

Брой изследвания с положителен резултат от изследванията за хепатит В сред инжектиращи в София брой 6 5 

Дял на изследванията с положителен резултат за хепатит В от изследванията на инжектиращи в София % 1,8 5,1 

Брой изследвания с положителен резултат от изследванията за сифилис сред инжектиращи в София брой 17 17 

Дял на изследванията с положителен резултат за сифилис от изследванията на инжектиращи в София % 5,1 5,3 

 

 

 

СМЪРТНИ СЛУЧАИ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ   

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични данни 

Източник 
2016 2017 

Починали вследствие отравяне с наркотични или халюциногенни вещества брой 22 18 

НСИ 

 

Средна възраст на починалите вследствие отравяне с наркотични вещества в България години 38,3 34,9 

Дял на починалите мъже вследствие отравяне с наркотични вещества в България % 81,8 83,3 

Дял на починалите на възраст 25-39 г. вследствие отравяне с наркотични  вещества в България % 81,8 77,2 

Коефициент на смъртност (мъже) вследствие отравяне с наркотични вещества в България 1 / 100 000 0,52 0,44 

Коефициент на смъртност (жени) вследствие отравяне с наркотични вещества в България 1 / 100 000 0,11 0,08 

Дял на починалите вследствие случайно отравяне и въздействие на наркотици и психодислептици 

[халюциногени], некласифицирани другаде (Х42) 
% 59,1 88,9 

Дял на починалите вследствие умишлено самоотравяне и въздействие на антиконвулсивни, 

седативни, сънотворни, антипаркинсонови и психотропни средства, некласифицирани другаде (Х61) 
% 4,5 5,6 

Дял на починалите вследствие умишлено самоотравяне и въздействие на наркотици и 

психодислептици [халюциногени], некласифицирани другаде (Х62) 
% 4,5 - 

Дял на починалите вследствие на отравяне и въздействие на наркотици и психодислептици 

[халюциногени], некласифицирани другаде, с неопределени намерения (Y12) 
% 9,1 5,6 

Дял на починалите вследствие на психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на 

психоактивни вещества (F кодове) 
% 22,7 - 
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НАМАЛЯВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНЕТО НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични данни 

Източник 
2016 2017 

Задържани лица от органите на МВР по линия „Наркотици“ брой 5 201 7 233 

МВР Проведени специализирани полицейски операции от органите на МВР по линия „Наркотици“ брой 2 978 4 247 

Разкрити нови наркосборища и места за продажба на наркотици брой 175 224 

Образувани досъдебни производства за престъпления, свързани с наркотици брой 6 950 7 259 
ВКП 

Решени досъдебни производства за престъпления, свързани с наркотици брой 6 713 7 447 

Регистрирани престъпления, свързани с наркотици (по чл. 242, ал.2-3 и чл. 354а-354в от НК) брой 2 118 2 433 

НСИ Осъдени лица за престъпления, свързани с наркотици [5] брой 1 955 2 028 

Малолетни и непълнолетни лица, извършители на престъпления, свързани с наркотици брой 407 421 

Случаи на изземвания на наркотични вещества брой 321 425 
МВР, АМ, 

НФЦ Общо количество иззети наркотични вещества 
кг 20 193 37 119 

таблетки 704 13 365 

 

ЦЕНИ НА НАРКОТИЦИТЕ НА УЛИЧНО НИВО 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични данни 

Източник 
2017 2018 

Най-разпространена цена за 1 гр. канабис (трева) на улично ниво лева   10   10 МВР, 

ПИЦ, 

ОСНВ, 

НПО,  

НФЦ 

Най-разпространена цена за 1 гр. хероин на улично ниво лева   50   50 

Най-разпространена цена за 1 гр. кокаин на улично ниво лева 120 120 

Най-разпространена цена за 1 гр. амфетамин на улично ниво лева   10   15 

Най-разпространена цена за 1 таблетка екстази на улично ниво лева   10   15 

 

ЧИСТОТА НА НАРКОТИЦИТЕ 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични данни 

Източник 
2016 2017 

Най-разпространено ниво на съдържанието на активното вещество в канабис (трева) % 12,0 12,6 

НИК-МВР 

Най-разпространено ниво на съдържанието на активното вещество в хероин % 13,9 18,6 

Най-разпространено ниво на съдържанието на активното вещество в кокаин % 47,5 53,7 

Най-разпространено ниво на съдържанието на активното вещество в амфетамин % 14,5 16,0 

Най-разпространено ниво на съдържанието на активното вещество в екстази % 46,2 39,3 
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СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НОВИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични данни 

Източник 
2017 2018 

Нови психоактивни вещества, регистрирани през Системата за ранно предупреждение в България  брой 13 12 НИК-МВР, 

АМ, 

НФЦ, 

EWS 

Нови психоактивни вещества, регистрирани за първи път през Системата за ранно предупреждение в 

България 
брой 2 3 

Количество нови психоактивни вещества, регистрирани през Системата за ранно предупреждение в 

България  
кг 2 066,81 6 711,66 

Нови психоактивни вещества, поставени под контрол брой 10 14 НСНВ 

 

 

 

 
 

 

[1] Употреба на наркотични вещества – включва употреба на опиоиди (хероин, 

метадон, морфин, кодеин и др.), стимуланти (кокаин, амфетамини, метамфетамини, 

екстази), халюциногени (LSD, халюциногенни гъби), синтетични канабиноиди, 

инхаланти. 

[2] Високорисковата употреба на наркотици се свързва с висока интензивност и 

рисков модел на употреба на опиоиди, стимуланти и канабис през последните 12 

месеца. 

[3] Приобщаване на общността – дейности насочени към общността, с цел 

информиране на хората по въпросите свързани с наркотиците. Целта е запознаване с 

темата и евентуалното включване на общността в бъдещи превантивни дейности.  

[4] Включва държавни психиатрични болници, центрове за психично здраве и 

психиатрични клиники. 

[5] Включва и престъпления, регистрирани в предходни години. 

 

 

Списък на използвани съкращения 

АМ – Агенция „Митници“, Министерство на финансите 

ВКП – Върховна касационна прокуратура 

МВР – Министерство на вътрешните работи 

МЗ – Министерство на здравеопазването 

МОН – Министерство на образованието и науката 

НИК – Научноизследователски институт по криминалистика (МВР) 

НСИ – Национален статистически институт 

НСНВ – Национален съвет по наркотичните вещества 

НПО – Неправителствени организации 

НФЦ – Национален фокусен център за наркотици и наркомании 

НЦН – Национален център по наркомании 

НЦОЗА – Национален център по обществено здраве и анализи 

ПИЦ – Превантивно-информационни центрове 

ОСНВ – Общински съвети по наркотичните вещества 

ЦСМД – Центрове по съдебна медицина и деонтология 

ECDC – Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията 

EWS – Система ранно предупреждение за нови наркотични вещества 
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ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА  
СРЕД ОБЩОТО НАСЕЛЕНИЕ (НА ВЪЗРАСТ 15-64 ГОДИНИ) 

               
 

 
ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА  

СРЕД ОБЩОТО НАСЕЛЕНИЕ (РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕЩЕСТВА) 

 

                 Източник: Национален фокусен център за наркотици и наркомании 
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ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА  
СРЕД СТУДЕНТИТЕ 

 

 
 
 

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА  
СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (9-12 КЛАС) 

          
 

 
Източник: Национален фокусен център за наркотици и наркомании 
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ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (9-12 КЛАС) 

ПОНЕ ВЕДНЪЖ НЯКОГА В ЖИВОТА В ОБЛАСТНИТЕ ГРАДОВЕ НА БЪЛГАРИЯ  

    

 

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (9-12 КЛАС) 
ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА В ОБЛАСТНИТЕ ГРАДОВЕ НА БЪЛГАРИЯ  

    

Източник: Национален фокусен център за наркотици и наркомании, 2016 – 2018 г. 
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ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (9-12 КЛАС) 
ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 30 ДНИ В ОБЛАСТНИТЕ ГРАДОВЕ НА БЪЛГАРИЯ  

    

 
ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА УПОТРЕБАТА НА МАРИХУАНА СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (9-12 КЛАС) 

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 30 ДНИ В ОБЛАСТНИТЕ ГРАДОВЕ НА БЪЛГАРИЯ  

 

Източник: Национален фокусен център за наркотици и наркомании, 2016 – 2018 г. 
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БРОЙ ЛИЦА, ОБХВАНАТИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА ТЪРСЕНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ  
ВЪВ ВРЪЗКА С УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ В БЪЛГАРИЯ 

(2000 – 2017 г.) 
 

 
 
 
 

КАПАЦИТЕТ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ С ОПИЕВИ АГОНИСТИ И  
АГОНИСТИ-АНТАГОНИСТИ НА ЛИЦА, ЗАВИСИМИ КЪМ ОПИОИДИ 

(2006 – 2018 г.) 
 

 
 

Източник: Национален фокусен център за наркотици и наркомании, НЦН 
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ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ, ДОСТИГНАТИ В ПРОГРАМИТЕ  

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ ОТ УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 
(2008 – 2017 г.) 

 

     

Източник: Национален център по наркомании и партньори 

 

 

 
НОВОДИАГНОСТИЦИРАНИ СЛУЧАИ НА HIV,  

СВЪРЗАНИ С ИНЖЕКЦИОННА УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА  
(2006 – 2017 г.) 

 

               
     

             Източник: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) 
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ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ЕЖЕДНЕВНАТА ИЛИ ПОЧТИ ЕЖЕДНЕВНАТА (20 И ПОВЕЧЕ ДНИ) 
УПОТРЕБА НА ТЮТЮН СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (9-12 КЛАС) ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 30 ДНИ  

В ОБЛАСТНИТЕ ГРАДОВЕ НА БЪЛГАРИЯ 

 
  
 

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ЕЖЕДНЕВНАТА ИЛИ ПОЧТИ ЕЖЕДНЕВНАТА (20 И ПОВЕЧЕ ДНИ) 
УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (9-12 КЛАС) ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 30 ДНИ  

В ОБЛАСТНИТЕ ГРАДОВЕ НА БЪЛГАРИЯ 

 
 

Източник: Национален фокусен център за наркотици и наркомании, 2016 – 2018 г. 


