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Трафик на наркотици 

Начални страни за трафик на хероин 

- Иран и други страни от Близкия изток, 

- Турция 

„Северен път“  –  Иран, Турция, 

Грузия, Украйна  –  Западна Европа  

 

чрез фериботни  линии гр. Поти 

(Грузия) – Одеса (Украйна), както и тези 

до Гърция и до Италия 

 

през черноморския басейн – трафик 

на големи количества наркотични 

вещества 

Източник: МВР, ГДБОП 



Изземвания на хероин (кг) 
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Общото количество наркотични вещества и прекурсори, задържани от 

Агенция „Митници” през 2014 г. възлиза на  3823,892 кг и 4939 таблетки в 147 

случая. Това количество е близо 8 пъти повече  в сравнение с предходната 2013 г.  

(489,204 кг и 15 826 таблетки в 94 случая). 

 

През 2014 г. най-много конфискации са реализирани за: канабис-трева (кг.), 

хероин (кг.), екстази (табл. и кг.) и метамфетамини (табл.). Най-много случаи на 

изземвания има за канабис трева (3516 случая). 

Източник: Агенция „Митници”  



Цена на наркотици на улично ниво (2014 г.) 

 Хероин (за грам): най-разпространена цена (40 евро), 15-50 евро 

 Кокаин (за грам): най-разпространена (60 евро) 

 Крек (грам): най-разпространена (60 евро), 2013 г. – 12,5 евро 

 Амфетамини (за грам): най-разпространена (10 евро) 

 Метамфетамини (за грам): най-разпространена (15 евро), 2013 г. – 25 

евро 

 Екстази (таблетка): най-разпространена (5 евро), 2013 г. – 7,5 евро 

 Канабис трева (грам): най-разпространена (10-12,5 евро), 5-40 евро 

 Канабис смола (грам): най-разпространена (5 евро), 2013 г. – 20 евро 

 LSD (доза): най-разпространена (10 евро), 2013 г. – 15 евро 

 

Източник: Агенция „Митници“, ГДБОП, ГДГП, НИКК, ОСНВ, ПИЦ и НПО 



Чистота (процентно съдържание на активното вещество) 

 Хероин: най-разпространено (0,5%), 2010 г. – 18% (най-често срещани примеси: 

кофеин, парацетамол, метамизол, фентанил) 

 Кокаин: най-разпространено (4,2%), предишни години 16-22% (най-често 

срещани примеси: кофеин, лидокаин, бензокаин, метамизол, пирацетам, 

фенацетин, левамизол) 

 Амфетамини: средна стойност (10,3%), 2013 г. – 8,5% (най-често срещани 

примеси: бензокаин, пирацетам, парацетамол, фенацетин, прокаин, цинаризин, 

креатин и манитол) 

 Метамфетамини: средна стойност (34,8%), 2013 г. – 36,9% (най-често срещани 

примеси: кофеин, пирацетам, парацетамол, хинин, прокаин, фенацетин, 

амидофен, диметилсулфон и креатин) 

 Екстази: средна стойност MDMA (38,1%), 2013 г. – 29,5% 

 Канабис трева: максимална стойност THC (30,0%) 

 Канабис смола: максимална стойност THC (32,2%) 

 

Източник: Агенция „Митници“, ГДБОП, ГДГП, НИКК, ОСНВ, ПИЦ и НПО 



Нови психоактивни вещества идентифицирани  

в периода 2007 – 2015 г. в България (брой случаи на година) 
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През 2015 г. в България са идентифицирани 14 нови психоактивни вещества в 

77 отделни случая на изземване. Общото тегло на иззетите нови психоактивни 

вещества е 4073,95 гр. 

Източник:  Лаборатории на НИКК и Агенция „Митници“ 



Характеристика на регистрираните в България случаи на 

нови психоактивни вещества (2013 – 2015 г.) 

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 
  

Общо регистрирани 
случая 

106 85 77 

Синтетични 
канобиноиди 

80 случая  
(108 886,07 грама):  

 
12 случая 5К-АКВ-48 
(2811,15 г) 

7 случая АМ-2201 
(92 000 г) 

74 случая  
(9891,99 грама): 

 
34 случая 5К-АКВ-48 
(426,07 г) 

2 случая AB-PINACA 
(5466 г) 

71 случаи  
(4071,79 грама),  
 
2 случая AB-
CHMINACA (1500,00 г) 

Синтетични 
катинони 

21 случая 

Pentedrone (13 
случая, 356,63 г.) 

Не са регистрирани за 
първи път от 2010 г. 

3 

  

Други 5 11 (триптамини, 
фенетиламини) 

3 (арилалкиламини, 
фенетиламини) 

Идентифицирани за 
първи път 

2 (5F-APINAKA, 5-
Fluoro-UR-144) 

5 (SDB-006, EAM-
2201, THJ 2201, 5F-
NNEI, 5F-PB-22) 

5 (PB-22, NM-2201, 
MDMB-CHMICA,  
BK-2C-B, 4-CMA) 

Източник:  Лаборатории на НИКК и Агенция „Митници“ 



Употреба на наркотични вещества сред общото 

население (15-64 г.) в България 
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Източник: Национален фокусен център за наркотици и наркомании  



Употреба на наркотични вещества поне веднъж в живота 

сред общото население (15-64 г.) в България 

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

Екстази 

Амфетамини 

Кокаин 

Хероин 

Канабис 

2,0% 

1,2% 

0,9% 

0,3% 

7,5% 

1,7% 

2,1% 

1,7% 

0,4% 

7,3% 

2,0% 

1,4% 

1,4% 

0,4% 

5,6% 

1,3% 

1,4% 

1,1% 

1,0% 

4,4% 
2005 г. 

2007 г. 

2008 г. 

2012 г. 

Източник: Национален фокусен център за наркотици и наркомании, EMCDDA  
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Употреба на канабис и общо на наркотични вещества поне 

веднъж сред учениците 9-12 клас в България (2003 – 2013  г.) 

Около 70-90 000 български ученици от 9 до 12 клас в училищата в страната  

имат поне една употреба на наркотик през живота 
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Източник: Национален фокусен център за наркотици и наркомании  



Употреба на стимуланти поне веднъж в живота  

сред учениците 9-12 клас в България (2003 – 2013 г.) 

Около 18-22 000 български ученици от 9 до 12 клас в училищата в страната  

имат поне една употреба на амфетамини през живота 
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Източник: Национален фокусен център за наркотици и наркомании  



Употреба на опиоиди поне веднъж в живота  

сред учениците 9-12 клас в България (2003 – 2013 г.) 

Около 8-10 000 български ученици от 9 до 12 клас в училищата в страната  

имат поне една употреба на хероин през живота  
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Източник: Национален фокусен център за наркотици и наркомании  



Инжекционна употреба на наркотици  

през последните 4 седмици 
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Източник: Национален фокусен център за наркотици и наркомании  

Проучване „Поведенчески  

характеристики на инжекционно 

употребяващи наркотици“ 



Честота на инжекционна употреба на наркотици през 
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Източник: Национален фокусен център за наркотици и наркомании  

Проучване „Поведенчески  

характеристики на инжекционно 

употребяващи наркотици“ 



Продължителност на инжекционната употреба на 

наркотици (в години) 
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Източник: Национален фокусен център за наркотици и наркомании  

Проучване „Поведенчески  

характеристики на инжекционно 

употребяващи наркотици“ 



По отношение на употребата… 

 Канабисът е най-често употребяваният незаконен наркотик в България. През 

последните  пет-шест години разпространението на употребата на канабис в 

България остава относително стабилно. Наблюдава се тенденция на увеличаване 

на броя и дела на жените, които пушат марихуана, както и сред по-младото 

население. Употребата на марихуана остава много по-широко разпространена от 

хашиша.  

 Опиатите, и по-точно хероинът, са веществата, с които най-вече се свързва 

високорисковата употреба на наркотици в страната. Широкото разпространение 

на употребата на хероин и други опиати в България остава сравнително  

стабилна с лека тенденция за намаление през последните пет-шест години. 

Хероинът продължава да бъде най-често употребяваният опиоид, въпреки че се 

наблюдава тенденция за увеличаване на разпространението на употребата на 

метадон (не за лечение) и други синтетични опиоиди. 

 Амфетамините и други стимуланти са веществата, при които се наблюдава 

най-сериозно увеличение на употребата, особено сред по-младото население. 

Амфетамините остават най-често употребяваните стимуланти. 

Метамфетамините все още не са широко разпространени, но постепенно 

нараства ролята им на пазара на наркотици. 

 



Превенция 

  2010 – 2013 г. 2014 г. 

Универсална превенция 80 % 69% 

Селективна превенция 11-13% 23% 

Индикативна превенция 7-9% 8% 

Най-често реализираните интервенции през периода 2007 – 2014 г. са 

създаване и разпространение на флаери, диплянки и др. както и 

организиране на семинари, работни срещи и обучения с професионалисти.  

 

През последните години все по-често се реализират обучения насочени към 

превенция на употребата на наркотици. 

Източник: Проучване относно реализирани превантивни дейности в страната 2007 – 2014  г., 

Национален фокусен център 



Универсална превенция (2014 г.) 

 1 499 приложени училищни програми за превенция на употребата и злоупотребата  

с наркотични вещества, основани на подхода „умения за живот“ (1 299 за 2013 г.); 

 221 898 обхванати ученици в програми и кампании за превенция на употребата и 

злоупотребата с наркотични вещества (215 206 за 2013 г.); 

 3 655 обучени специалисти (психолози, учители) за работа в и с училищата (2 032 

за 2013 г.); 

 675 приложени програми за превенция, базирани на подхода „връстници обучават 

връстници“ (684 за 2013 г.); 

 680 въведени програми за работа с родители (930 за 2013 г.); 

 87 303 бр. разработени и/или разпространени информационни материали  (79 653 

за 2013 г.); 

 1 976 обучени професионалисти за работа с родители  (1 194 за 2013 г.). 

 

Всички 28 регионални инспектората по образованието (РИО) отчитат осъществени 

превантивни дейности, свързани с употребата на психоактивни вещества: 



Селективна превенция (2014 г.) 

 85 обучения с участието на 1232 специалисти и доброволци; 

 151 програми и проекти  по превенция на рисковото поведение за употреба на 

наркотици  (99 през 2013 г.), в които са били обхванати  17 642 лица; 

 издадени и разпространени информационни материали в тираж 68 202 броя 

(82 774 броя през 2013 г.); 

 356 броя информационни кампании и програми за превенция  на 

наркоманиите, алкохола и тютюнопушенето, в които са били обхванати 87216 

лица. (през 2013 г. кампаниите са били 307 с 77 616 участници) 

 

Дейност на местните комисии за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни (МКБППМН): 

Индикативна превенция (2014 г.) 

МКБППМН и техните центрове за превенция и консултативни кабинети са 

консултирани 9360 деца и родители, във връзка с употребата наркотици, което е 

нарастване спрямо 2013 г., когато са били консултирани 8583 лица. 



Профил на потърсилите лечение (2014 г.) 

 Пол – преобладаващо мъже (81,2 %) 

 Етническа група – преобладаващо българи (80,2%) 

 Обща средна възраст – 30,2 г. (тенденция на увеличение) 

 Образование – преобладаващо средно (52,7 %) 

 Основно проблемно вещество – хероин (67,8 %) (намаление) 

 Честота на употреба – ежедневна (41,6 %) (намаление) 

 Начин на употреба – инжекционна (59,4 %) (намаление) 

 Обща средна възраст на първа употреба – 18,9 г. 

Национална мониторингова информационна система за търсене на лечение във връзка с употреба 
на наркотици в България (МИС) 



Умрели по причини, свързани с наркотици  

в периода 2005 – 2014 г. по пол 
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Източник: Национален статистически институт 



Смъртни случаи, свързани с употреба на наркотици 

Брой лица, починали от 
предозиране 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

21 25 32 33 32 

Източник: Министерство на вътрешните работи 

Брой смъртни случаи на 
пациенти в СПП 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

13 17 21 31 36 

Източник: Годишни доклади на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти 

Брой пациенти (F11 – F19) 
снети от диспансерно 
наблюдение поради смърт 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

4 4 5 8 - 

Източник: Национален център по обществено здраве и анализи 

Брой смъртни случаи след 
употреба на наркотици 

2013 г. 2014 г. 

11 14 

Източник: Център за спешна медицинска помощ - София 



Смъртни случаи, свързани с употреба на наркотици (2013 – 2014 г.) 

Директно свързани причини с употреба на наркотици Брой смъртни 
случаи 

2013 г. 2014 г. 

Остро отравяне с хероин 5 5 

Остро отравяне с наркотични вещества (комбинирано) 9 6 

Остро комбинирано отравяне с наркотични вещества и 
алкохол 

4 6 

Общо 18 17 

Индиректно свързани причини с употреба на 
наркотици 

Брой смъртни 
случаи 

2013 г. 2014 г. 

Инциденти (самоубийства, нещастни случаи) след употреба 
на наркотици 

3 4 

Болестна причина за смърт в резултат на употреба на 
наркотици 

9 10 

Механична асфиксия вследствие на аспирация на 
повърнати материи след прием на наркотици 

11 1 

Самоубийство чрез прием на други лекарства 1 3 

Общо 24 18 

Източник: Център по съдебна медицина и деонтология – София, УМБАЛ „Александровска“ 



Престъпления, завършили с осъждане и осъдени лица за 

контрабанда на наркотици за престъпления, свързани с 

наркотици 

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г.  2010 г. 2014 г. 

Престъпления 6 24 222 866 1550 1594 

Осъдени лица 3 10 232 921 1520 1427 

Малолетни и непълнолетни, извършители на престъпления, свързани с наркотици 

2003 г. 2005 г. 2007 г. 2009 г. 2011 г. 2013 г. 2014 г. 

Брой деца 394 379 232 180 244 342 356 

% от всички деца, извършители 

на  престъпления 4,1 3,9 2,7 2,9 3,7 5,7 6,6 

Източник: Национален статистически институт 



Благодаря за 

вниманието! 


