
 

ПОЛИТИКА, ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични 

данни 
Година Източник 

Промени в закони и законови наредби брой 15 2010 НСНВ 

Нови вещества, поставени под контрол в Р България брой 15 2010 НСНВ 

Изразходени средства за дейности за борба с употребата и нелегалния трафик на наркотици  в България [1] лева 7 931 343 2010 
НФЦ и 

партньори 

Публикации по темата „наркотици” в националния периодичен печат брой 1220 2009 НБКМ 

 

ПРОУЧВАНИЯ СРЕД ОБЩОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични 

данни 
Година Източник 

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на наркотик през живота си брой 430 – 475 000 2009 
НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на наркотик през живота си проценти 8.2 – 9.0 2009 

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на наркотик през последната година брой 155 – 180 000 2009 
НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на наркотик през последната година проценти 3.0 – 3.4 2009 

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на наркотик през последните 30 дни брой 85 – 105 000 2009 
НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на наркотик през последните 30 дни проценти 1.6 – 2.0 2009 

Употреба на канабис     

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на канабис през живота си брой 365 – 405 000 2009 
НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на канабис през живота си проценти 6.9 – 7.7 2009 

Лица от 15 до 34 години с минимум една употреба на канабис през живота си брой 285 – 315 000 2009 
НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 34 години с минимум една употреба на канабис през живота си проценти 13.6 – 15.0 2009 
Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на канабис през последната година брой 130 – 155 000 2009 

НФЦ 
Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на канабис през последната година проценти 2.5 – 2.9 2009 
Лица от 15 до 34 години с минимум една употреба на канабис през последната година брой 115 – 135 000 2009 

НФЦ 
Дял на лицата от 15 до 34 години с минимум една употреба на канабис през последната година проценти 5.5 – 6.5 2009 

Употреба на кокаин     

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на кокаин през живота си брой 80 – 100 000 2009 
НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на кокаин през живота си проценти 1.5 – 1.9 2009 

Лица от 15 до 34 години с минимум една употреба на кокаин през живота си брой 55 – 70 000 2009 
НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 34 години с минимум една употреба на кокаин през живота си проценти 2.6 – 3.4 2009 
Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на кокаин през последната година брой 30 – 45 000 2009 

НФЦ 
Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на кокаин през последната година проценти 0.6 – 0.8 2009 
Лица от 15 до 34 години с минимум една употреба на кокаин през последната година брой 25 – 40 000 2009 

НФЦ 
Дял на лицата от 15 до 34 години с минимум една употреба на кокаин през последната година проценти 1.2 – 1.8 2009 



Употреба на амфетамини     

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на амфетамини през живота си брой 100 – 120 000 2009 
НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на амфетамини през живота си проценти 1.9 – 2.3 2009 
Лица от 15 до 34 години с минимум една употреба на амфетамини през живота си брой 85 – 100 000 2009 

НФЦ 
Дял на лицата от 15 до 34 години с минимум една употреба на амфетамини през живота си проценти 4.0 – 4.8 2009 
Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на амфетамини през последната година брой 40 – 55 000 2009 

НФЦ 
Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на амфетамини през последната година проценти 0.8 – 1.0 2009 
Лица от 15 до 34 години с минимум една употреба на амфетамини през последната година брой 40 – 50 000 2009 

НФЦ 
Дял на лицата от 15 до 34 години с минимум една употреба на амфетамини през последната година проценти 1.8 – 2.4 2009 

Употреба на екстази     

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на екстази през живота си брой 80 – 100 000 2009 
НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на екстази през живота си проценти 1.5 – 1.9 2009 
Лица от 15 до 34 години с минимум една употреба на екстази през живота си брой 65 – 85 000 2009 

НФЦ 
Дял на лицата от 15 до 34 години с минимум една употреба на екстази през живота си проценти 3.2 – 4.0 2009 
Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на екстази през последната година брой 30 – 45 000 2009 

НФЦ 
Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на екстази през последната година проценти 0.6 – 0.8 2009 
Лица от 15 до 34 години с минимум една употреба на екстази през последната година брой 25 – 40 000 2009 

НФЦ 
Дял на лицата от 15 до 34 години с минимум една употреба на екстази през последната година проценти 1.3 – 1.9 2009 

 

 

ПРОУЧВАНИЯ СРЕД СПЕЦИФИЧНИ ГРУПИ 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични 

данни 
Година Източник 

Употреба на наркотични вещества сред учениците в България     

Ученици от 9 до 12 клас с минимум една употреба на наркотик през живота си брой 117 – 123 000 2007 НФЦ 

Дял на учениците от 9 до 12 клас с минимум една употреба на наркотик през живота си проценти 32.6 – 33.8 2007 НФЦ 
Дял на учениците от 9 до 12 клас с минимум една употреба на канабис през живота си проценти 30.3 2007 НФЦ 
Дял на учениците от 9 до 12 клас с минимум една употреба на амфетамини през живота си проценти 9.0 2007 НФЦ 
Дял на учениците от 9 до 12 клас с минимум една употреба на канабис през последните 30 дни проценти 10.2 2007 НФЦ 

Дял на учениците от 9 до 12 клас с минимум една употреба на екстази през последните 30 дни проценти 3.0 2007 НФЦ 

Ученици на 15-16 г. с минимум една употреба на наркотик през живота си брой 17 – 18 000 2011 

ESPAD 

Дял на учениците на 15-16 г. с минимум една употреба на наркотик през живота си проценти 28.9 – 29.9 2011 

Дял на учениците на 15-16 г. с минимум една употреба на канабис през живота си проценти 24.3 2011 

Дял на учениците на 15-16 г. с минимум една употреба на амфетамини през живота си проценти 8.3 2011 

Дял на учениците на 15-16 г. с минимум една употреба на канабис през последните 30 дни проценти 11.1 2011 

Дял на учениците на 15-16 г. с минимум една употреба на екстази през последните 30 дни проценти 2.2 2011 



Употреба на наркотични вещества сред студентите в България     

Студенти с минимум една употреба на наркотик през живота си брой 70 – 72 000 2010 

НФЦ 

Дял на студентите с минимум една употреба на наркотик през живота си проценти 38.4 – 39.4 2010 

Студенти с минимум една употреба на наркотик през последните 30 дни брой 25 – 27 000 2010 

Дял на студентите с минимум една употреба на наркотик през последните 30 дни проценти 13.7 – 14.5  2010 

Дял на студентите с минимум една употреба на канабис през последните 30 дни проценти 11.5  2010 

Дял на студентите с минимум една употреба на амфетамини през последните 30 дни проценти 3.0 2010 

Употреба на наркотични вещества сред лишените от свобода в България     

Лишени от свобода с минимум една употреба на наркотик през живота си брой 3 400 – 3 500 2011 

ГДИН, 

НФЦ 

Дял на лишените от свобода с минимум една употреба на наркотик през живота си проценти 36.7 2011 
Дял на лишените от свобода с минимум една употреба на канабис през живота си проценти 27.8 2011 
Дял на лишените от свобода с минимум една употреба на хероин през живота си проценти 23.5 2011 
Лишени от свобода с минимум една употреба на наркотик през последната година брой 2 000 – 2 100 2011 
Дял на лишените от свобода с минимум една употреба на наркотик през последната година проценти 21.6 2011 
Дял на лишените от свобода с минимум една употреба на канабис през последната година проценти 11.8 2011 
Дял на лишените от свобода с минимум една употреба на хероин през последната година проценти 13.4 2011 

Употреба на наркотични вещества в местата за забавление     

Дял на лицата с минимум една употреба на наркотик в местата за забавление през последните 30 дни процент - - - 

Дял на студентите, присъствали през последната година на партита, купони, на които са се взимали 

наркотици 
процент 40.3 2010 НФЦ 

Дял на студентите, ходили през последната година на дискотека, където са се взимали някакви наркотици процент 35.4 2010 НФЦ 

Дял на студентите, употребили наркотични вещества някога в живота си в местата за забавление (кафене, 

бар, дискотека, парти, купон) 
процент 14.3 2010 НФЦ 

 

 

ПРОБЛЕМНА УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В БЪЛГАРИЯ 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични 

данни 
Година Източник 

Лица от 15 до 64 години проблемно употребяващи наркотични вещества брой 31 316 (23 – 43 000) 2009 

НФЦ 

 

Дял на проблемно употребяващите от населението от 15 до 64 години  промили 6 (4 – 8) 2009 

Лица от 15 до 64 години проблемно употребяващи опиоди брой 26 000 (19 – 35 000) 2009 

Дял на проблемно употребяващите опиоди от населението от 15 до 64 години  промили 5 (4 – 7) 2009 

Лица от 15 до 64 години проблемно употребяващи амфетамини/екстази брой 5 000 (3 500 - 6 300) 2009 

Дял на проблемно употребяващите амфетамини/екстази от населението от 15 до 64 години  промили 1 (0.7 – 1.3)  2009 

Лица от 15 до 34 години с интензивна употреба на канабис брой 36 000 (32 – 40 000) 2009 



 

 

ТЪРСЕНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ В БЪЛГАРИЯ 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични 

данни 
Година Източник 

Дял на търсещите лечение във връзка с употреба на хероин или други опиати проценти 87.4 2010 

НФЦ 

Дял на жените след търсещите лечение проценти 18.5 2010 

Средна възраст на търсещите лечение години 29.0 2010 

Средна възраст при първата употреба на основното проблемно вещество години 19.6 2010 

Дял на учениците и студентите сред търсещите лечение проценти 3.6 2010 

Дял на лицата с постоянна заетост сред търсещите лечение проценти 26.6 2010 

Дял на ежедневно употребяващите основното вещество проценти 69.4 2010 

Дял на инжектиращите основното проблемно вещество проценти 72.1 2010 

Дял на лицата с продължителност на употреба > 5 години проценти 61.6 2010 

Дял на лицата, използвали в живота си употребявани игли или спринцовки проценти 31.8 2010 

Дял на лицата, използвали през последните 30 дни употребявани игли или спринцовки проценти 8.8 2010 

Дял на търсещите за първи път лечение проценти 19.5 2010 

 

 

ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични 

данни 
Година Източник 

Брой инжекционно употребяващи наркотици сред новорегистрираните серопизитивни в България брой 46 2010 НПЛ по 

ХИВ Дял инжекционно употребяващи наркотици от общия брой новорегистрирани серопозитивни в България проценти 32 2010 

Брой изследвания с положителен резултат от изследванията за HIV сред инжектиращи в гр. София брой 27 2010 НЦН 

Дял на изследванията с положителен резултат за HIV от всички изследвания на инжектиращи в София проценти 2.14 2010 НЦН 
Брой изследвания с положителен резултат от изследванията за Хепатит С сред инжектиращи в София брой 778 2010 НЦН 
Дял на изследванията с положителен резултат за Хепатит С от изследванията на инжектиращи в София проценти 62.29 2010 НЦН 
Брой изследвания с положителен резултат от изследванията за Хепатит В сред инжектиращи в София брой 37 2010 НЦН 
Дял на изследванията с положителен резултат за Хепатит В от изследванията на инжектиращи в София проценти 3.27 2010 НЦН 
Брой изследвания с положителен резултат от изследванията за Сифилис сред инжектиращи в София брой 38 2010 НЦН 
Дял на изследванията с положителен резултат за Сифилис от изследванията на инжектиращи в София проценти 3.04 2010 НЦН 

 

 

 

 



 

СМЪРТНИ СЛУЧАИ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ   

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични 

данни 
Година Източник 

Починали вследствие отравяне с наркотични вещества в България брой 41 2010 

НСИ 

 

Средна възраст на починали вследствие отравяне с наркотични вещества в България години 37,7 2010 

Дял на починалите мъже вследствие отравяне с наркотични вещества в България проценти 82,9 2010 

Дял на починалите на възраст 20-39 г. вследствие отравяне с наркотични вещества в България проценти 80,5 2010 

Дял на починалите вследстие умишлено самоотравяне  с наркотични вещества в България проценти 0 2010 

Дял на починалите вследствие случайно отравяне с наркотични вещества в България проценти 49,0 2010 

Дял на починалите вследствие умишлено самоотравяне със седативни, сънотворни или психотропни в-ва  проценти 20,0 2010 

Дял на починалите вследствие на случайно отравяне със седативни, сънотворни или психотропни в-ва проценти 17,0 2010 

Починали от или под въздействие на наркотични вещества в София [2] брой 54 2010 

ЦСМД 

Средна възраст на починали от или под въздействие на наркотични вещества в София [3] години 28,5 2010 

Дял на починалите мъже от или под въздействие на наркотични вещества в София [4] проценти 94,4 2010 

Дял на починалите вследствие отравяне с наркотични вещества в София [5] проценти 64,8 2010 

Дял на починалите вследствие отравяне с хероин  в София [6] проценти 62,7 2010 

Коефициент на смъртност сред проблемно употребяващите наркотици (1998-99 към 2008 г.) в България промили 12,2 2009 НФЦ 

 

 

СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични 

данни 
Година Източник 

Неконтролирани психоактивни вещества, регистрирани през Системата за ранно предупреждение в 

България през 2010 г. (включително такива регистрирани в предходни години) 
брой 

25 2010 

НИКК, 

Митници 
Количество неконтролирани психоактивни вещества, регистрирани през Системата за ранно 

предупреждение в България през 2010 г. (включително такива регистрирани в предходни години) 
кг 

81.99 2010 

Нови психоактивни вещества, идентифицирани за първи път в България през 2010 г. брой 21 2010 

Количество иззети нови психоактивни вещества, идентифицирани за първи път в България през 2010 г. кг 78.56 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕВЕНЦИЯ 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични 

данни 
Година Източник 

Регистрирани превантивни дейности в страната брой 281 2010 ОбСНВ 

Изразходвани средства във връзка с осъществяване на превантивни дейности  [7] лева 6 216 040 2010 НФЦ 

Обхванати лица в превантивни проекти брой 122 573 2010 МОМН 

Относителен дял на общата превенция сред регистрираните превантивни дейности проценти 80 2010 ОбСНВ 

Относителен дял на селективната превенция сред регистрираните превантивни дейности проценти 13 2010 ОбСНВ 

Относителен дял на индикативната превенция сред регистрираните превантивни дейности проценти 7 2010 ОбСНВ 

Относителен дял на дейностите свързани с приобщаване на общността [8] проценти 46.9 2010 ОбСНВ 

Относителен дял на дейностите свързани с обучение на професионалисти проценти 18.7 2010 ОбСНВ 

Относителен дял на дейностите свързани с въздействие чрез връстници проценти 12.5 2010 ОбСНВ 

 

 

ЦЕНИ НА НАРКОТИЦИТЕ НА УЛИЧНО НИВО 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични 

данни 
Година Източник 

Най-разпространена цена за 1 гр. канабис (трева) на улично ниво евро 5.00 - 12.50 2010 
ГДБОП, 

ОбСНВ, 

Аутрич 

програми 

Най-разпространена цена за 1 гр. хероин на улично ниво евро 25.00 - 30.00 2010 

Най-разпространена цена за 1 гр. кокаин на улично ниво евро 60.00 - 65.00 2010 

Най-разпространена цена за 1 гр. амфетамин на улично ниво евро 10.00 - 11.00 2010 

Най-разпространена цена за 1 таблетка екстази на улично ниво евро 5.00 - 7.50 2010 

 

 

ЧИСТОТА НА НАРКОТИЦИТЕ 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични 

данни 
Година Източник 

Най-разпространено ниво на съдържанието на активното вещество в канабиса – смола проценти 0.9 2010 

НИКК Най-разпространено ниво на съдържанието на активното вещество в канабиса – трева проценти 3.0 2010 

Най-разпространено ниво на съдържанието на активното вещество в хероина проценти 18.0 2010 

Най-разпространено ниво на съдържанието на активното вещество в кокаина проценти 22.0 2010 

 

 

 



 

ЛЕЧЕБНА СИСТЕМА 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични 

данни 
Година Източник 

Специализирани отделения за лечение на зависимости в болничните центрове на България [9] брой 7 2009 

НЦН и 

партнъори 

Места в отделенията за лечение на зависимости брой 233 2009 

Субституиращи поддържащи програми за лечение на зависимости брой 30 2010 

Места в субституиращите поддържащи програми за лечение на зависимости брой 5210 2010 

Заети места в субституиращите поддържащи програми за лечение на зависимости брой 3010 2010 

Дял на заетите места в метадонови програмитe от всички заети места в субституиращите поддържащи 

програми за лечение на зависимости 
проценти 95.1 2010 

Програми за психосоциална рехабилитация и реинтеграция брой 10 2010 

Места в програми за психосоциална рехабилитация и реинтеграция брой 209 2010 

Клиенти, преминали програми за психосоциална рехабилитация и реинтеграция брой 485 2010 

Клиенти, завършили програми за психосоциална рехабилитация и реинтеграция брой 189 2010 

Клиенти, преминали процес на детоксификация в местата за лишаване от свобода брой 125 2010 ГДИН 

 

НАМАЛЯВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНЕТО НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични 

данни 
Година Източник 

Лица употребяващи и/или разпространяващи наркотични вещества, задържани от органите на МВР 

(НС „Полиция“ и ГДБОП) 
брой 6577 2010 МВР 

Лица, разпространяващи наркотични вещества, задържани от органите на МВР (НС „Полиция“ и ГДБОП) брой 1065 2010 МВР 

Предадени преписки за образуване на предварително производство срещу лица, употребяващи и/или 

разпространяващи наркотични вещества 
брой 2871 2010 МВР 

Образувани досъдебни производства за престъпления, свързани с наркотици брой 3686 2010 ВКП 

Решени досъдебни производства за престъпления, свързани с наркотици брой 3689 2010 ВКП 

Регистрирани престъпления, свързани с наркотици (по чл. 242, ал.2-3 и чл. 354а-354в от НК) брой 1550 2010 НСИ 

Малолетни и непълнолетни лица, извършители на престъпления, свързани с наркотици брой 217 2010 НСИ 

Осъдени лица за престъпления, свързани с наркотици [10] брой 1520 2010 НСИ 

Случаи на изземвания на наркотик брой 346 2010 

Митници, 

МВР Общо количество иззет наркотик в страната 

кг 4823.1 2010 

таблетки 5604 2010 

единици 1227 2010 

Лица, задържани в страната във връзка с иззети количества наркотик брой 505 2010 ГДБОП 

 



НАМАЛЯВАНЕ НА ЩЕТИТЕ ОТ УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични 

данни 
Година Източник 

Долечебни програми в областта на наркоманиите брой 12 2010 

НЦН и 

партнъори 

Контакти в долечебните програми в областта на наркоманиите брой 80 106 2010 

Раздадени игли и спринцовки в долечебните програми в областта на наркоманиите брой 676 898 2010 

Индивидуални клиенти, обхванати от долечебни програми  брой 8 090 2010 

Раздадени презервативи на клиенти на програмите брой 180 847 2010 

 

СОЦИАЛНА СФЕРА 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични 

данни 
Година Източник 

Относителен дял на безработните лица сред търсещите лечение във връзка с употребата на наркотици процент 25.9 2010 

НФЦ 
Относителен дял на здравно осигурените лица сред търсещите лечение във връзка с уп. на наркотици процент 55.5 2010 

Относителен дял на бездомните лица сред търсещите лечение във връзка с употребата на наркотици процент 1.2 2010 

Относителен дял на лицата без образование сред търсещите лечение във връзка с уп. на наркотици процент 4.4 2010 

 

 

Бележки 
 

[1] Оценката е на база предоставена информация от държавни, общински, частни и 

неправителствени организации 

[2] Данните са за София-град и София област 

[3] Данните са за София-град и София област 

[4] Данните са за София-град и София област 

[5] Данните са за София-град и София област 

[6] Данните са за София-град и София област 

[7] Сумата включва разходите изразходвани за дейности по превенция и борба с 

употребата и разпространението на наркотици, от МФВС, 1 НПО, 13 ОбСНВ в 

страната. 

[8] 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.  

[9] Включва държавни психиатрични болници, центрове за псхично здраве и 

многопрофилни болници за активно лечение. 

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

 

Списък на използвани съкращения 
 

ВКП - Върховна касационна прокуратура 

ГДБОП - Главна Дирекция „Борба с организираната престъпност” 

ГДИН - Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” 

ДКИАД - Дирекция "Координация и информационно-аналитична дейност 

МВР - Министерство на вътрешните работи 

МОМН - Министерство на образованието, младежта и науката 

НБКМ - Народна библиотека „Св.Св. Кирил и Методи” 

НИКК - Научноизследователски институт по криминалистика и криминология 

НПЛ по ХИВ – Национална потвърдителна лаборатория по ХИВ 
НСИ - Национален статистически институт 

НСНВ - Национален съвет по наркотични вещества 

НФЦ - Национален фокусен център за наркотици, наркомании, проучвания и информация 

НЦН - Национален център по наркомании 

ОбСНВ - Областни съвети по наркотични вещества 

ЦСМД - Центрове по съдебна медицина и деонтология 

ESPAD -  Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици 



 


