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В периода 01-30.11.2018 година  беше проведено проучване, 

представително за студентите в България. В проучването взеха участие 4050 

студенти от различни висши училища, курсове и специалности на територията 

на България. 

Целта на проучването е да се установят навиците и нагласите на 

студентите, свързани с техния начин на живот, с обкръжението, употребата на 

медикаменти, цигари, алкохол и психоактивни вещества, информираността и 

нагласите относно употребата на психоактивни вещества. 

 

1. Социална среда и начин на живот 

 

Данните от проучването сочат, че най-голям е делът на студентите, които 

държат на доброто семейство (93%), следват личната свобода (86%), добрата 

професия (84%), доброто образование (84%), подходящата работа (83%) и т.н. 

– Таблица 1. В най-малка степен студентите държат на религията (32%), парите 

(46%), секса (49%). 

 По отношение на доброто семейство не се наблюдават съществени 

различия1 в мненията на студентите от различните курсове или пол. Все пак на 

доброто семейство държат повече жените (95%). Различия наблюдаваме при 

мнението на студентите за добрата професия и доброто образование, като най-

голям е делът на студентите пети курс  (93%), които заявяват, че много държат 

на добрата професия, на същото мнение са и 85% от жените, а на доброто 

образование държат 90% от студентите 5ти курс, както и 87% от жените.   

Интересно е да се разгледа как студентите, употребявали наркотични 

вещества, както и тези, употребявали  канабис, подреждат по приоритети 

различните аспекти от социалния начин на живот. На първо място, както и 

всички студенти, те поставят доброто семейство, на второ е личната свобода, на 

                                                           
1 Забележка: В хода на целия анализ ще отчитаме различия (разлика между общия процент на 

цялата извадкова съвкупност и процентите на отделните групи студенти по отношение на пол, 

курс, употреба на алкохол, цигари, наркотични вещества и др.),  които са в значителна степен  

по-големи  или по-малки от изчислената стохастична грешка за 95% гаранционна вероятност – 

1,54%. 
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трето – приятелството и подходящата работа, добрата професия е поставена на 

четвърто място. Значителна разлика между отговорите на студентите, 

употребявали наркотични вещества, както и тези, употребявали  канабис и 

всички студенти се забелязва при определянето на важността на секса, парите 

и забавленията – студентите, употребяващите наркотични вещества ги 

подреждат в по-предни позиции. Данните са илюстрирани в Таблица 1. 

 

Таблица 1 

Доколко в живота си държите на: 

(Отговор „Държа много“) 
 

 Сред всички 

студенти 

(%) 

Сред 

употребявалите 

наркотични 

вещества, 

независимо кога 

(%) 

Сред 

употребявалите, 

канабис, 

независимо кога 

(%) 

 

Доброто семейство  92,8 89,1 91,8 

Личната си свобода 85,7 86,3 87,6 

Добрата професия  83,9 79,0 81,7 

Доброто образование 83,5 76,2 80,2 

Подходяща работа 82,5 77,0 82,9 

Приятелството 81,7 81,1 80,9 

Любовта 80,1 75,1 77,9 

Забавленията 54,4 59,8 59,9 

Секса 48,6 63,7 58,0 

Парите 46,2 53,0 52,2 

Религията 32,2 26,3 27,1 

  
 

По отношение на местоживеенето, данните показват, че 44% от студентите 

живеят в дома на родителите си, следват ги тези, които живеят в собствено 

жилище (25%), живеещите на свободен наем (14%), живеещите в общежитие 

или пансион (12%). От студентите, живеещи в дома на родителите си, най-

голям е делът на тези от първи курс (29%), както и на несемейните (90%), в 

собствено жилище живее всеки трети от магистрите. В общежитие или пансион 

живеят приблизително 95% от несемейните,  ¼ от студентите в трети курс, 

както и почти всеки пети от студентите от втори и от четвърти курс. В 

държавно/общинско/ ведомствено жилище под наем живеят 27% от студентите 

във втори курс. 
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Данните от проучването сочат, че приблизително 89% заявяват, че имат 

добро семейство. Така са отговорили 95% от студентите в пети курс, 

приблизително 93% от семейните студенти. 84% от студентите декларират, че 

имат лична свобода, 83% заявяват, че имат поне един добър приятел, 75% 

смятат, че имат добро образование, 70% заявяват, че имат възможност да 

изповядват своята религия.  

По отношение на финансовите възможности 42% от студентите заявяват,  

че имат достатъчно пари. На това мнение е всеки втори от студентите в първи 

курс, а най-малък е делът студентите от пети курс, които са отговорили, че има 

достатъчно финансови средства (33%). 

 

Таблица 2  

Според Вас имате ли: 
(Отговор: „Да“) 

 Сред всички 

студенти 
(%) 

Сред 

употребявалите 
наркотични 

вещества, 
независимо 

кога 
(%) 

Сред 

употребявалите 
канабис, 

независимо 
кога 

(%) 
 

Добро семейство 88,8 78,1 78,6 

Лична свобода 83,5 79,5 79,8 

Добър приятел (добри 
приятели) 

82,9 82,4 84,4 

Добро образование 74,6 67,0 66,5 

Възможност да изповядвате 

своята религия 

69,5 67,6 66,9 

Достатъчно забавления 66,8 73,7 72,9 

Задоволителен сексуален 
живот 

63,0 65,7 65,1 

Споделена любов 59,6 53,7 53,9 

Възможност за намиране на 

подходяща работа  

52,6 51,4 52,4 

Добра професия 48,5 38,9 38,6 

Достатъчно пари 41,7 40,9 39,8 
 

 

Разглеждайки отговорите на употребявалите наркотични вещества и 

канабис, отново откриваме разлики между тях и отговорите на всички студенти. 

На първо място, съответно 82% от употребяващите наркотични вещества и 84% 
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от употребяващите канабис, декларират, че имат добър приятел, добри 

приятели, следва личната свобода (78%) и доброто семейство (79%). Забелязва 

се разлика в нагласите и по отношение на доброто образование и добрата 

професия. (виж Таблица 2) 

Приблизително 87% от студентите декларират, че здравословното им 

състояние е много добро или добро, 11% са на мнение, че то е задоволително, 

едва 1% оценяват здравословното си състояние като лошо. Не се наблюдават 

разлики в мненията на студентите по отношение на здравословното им 

състояние в различните курсове, сред употребяващите алкохол, цигари или 

наркотични вещества, както и по пол. Не много голяма, но все пак значима 

разлика по отношение на здравословното състояние отчитаме при студентите на 

възраст над 30 години, приблизително 80% от тях оценяват своето 

здравословно състояние като добро или много добро, 19% го определят като 

задоволително и едва 0,3% като лошо. 
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2. Употреба на медикаменти без лекарско предписание 

 

Данните от проучването сочат, че приблизително 13% от студентите са 

употребявали (независимо кога) един или няколко от посочените в анкетата 

медикаменти без лекарско предписание (Таблица 3), като 7% от студентите са 

употребявали такива медикаменти през последните 12 месеца.  

14% студентите, заявили, че са употребявали медикаменти без лекарско 

предписание (независимо дали през последните 12 месеца или преди повече от 

12 месеца) са жени; 15% са пети курс; 14% са първи курс, това декларират и 

28% от употребяващите (независимо кога) наркотични вещества; 20% от 

употребяващите (независимо кога) канабис; 13% от употребяващите алкохол 

(независимо кога); 15% от употребявалите тютюн. 

3,9% от студентите са използвали (независимо дали през последните 12 

месеца или преди повече от 12 месеца) Диазепам; 3,5% Ксанакс; 2,3% 

Седалгин Нео; 1,7%  Ривотрил; 1,2% Ципралекс; 1,2% Лоразепам; 1,1% 

Транксен; 5,9% са използвали други сънотворни или успокоителни, които не са 

споменати в анкетата. 

3,4% от студентите твърдят, че през последните 12 месеца, са използвали 

някои от посочените в анкетата медикаменти без лекарско предписание 1-2 

пъти годишно; 2,4% заявяват, че са ги употребявали в 3-10 дни годишно; 1,7% 

- средно от 2 до 4 пъти месечно, 1,4% - средно веднъж месечно. В последните 

30 дни, считано от датата на попълване на анкетата (между 01 и 30.11.2018 г.) 

2,9% от анкетираните са употребявали веднъж някои от медикаментите, 

посочени в анкетата, без лекарско предписание; 1,3% са ги употребявали 2-3 

дни, едва 0,5%  от студентите са употребявали горепосочените медикаменти 

повече от 20 дни. 

82% от студентите декларират, че никога не са употребявали хапчета в 

комбинация с алкохол; 9,1% заявяват, че са пили хапчета заедно с алкохол, но 

това се е случило преди повече от 12 месеца; 4,9% са употребявали хапчета 

заедно с алкохол през последните 12 месеца, а 3,8% през последните 30 дни. 
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Таблица 3 

Употребявали ли сте някои от изброените 

медикаменти без лекарско предписание? 
(Отговор „Да“, независимо кога) 

Медикамент Процент 

Диазепам 3,9 

Ксанакс 3,5 

Седалгин Нео 2,3 

Ривотрил 1,7 

Лоразепам 1,2 

Ципралекс 1,2 

Транксен 1,1 

Зопиклон 0,9 

Хлофазолин 0,8 

Дормикум 0,7 

Софанакс 0,7 

Стилнокс 0,7 

Серопрам 0,7 

Золсана 0,6 

Сонлакс 0,6 

Акинетон 0,6 

Амитриптилин 0,6 

Мадопар 0,6 

Трамадол 0,6 

Акинестат 0,4 

Други сънотворни/успокоителни 
(Аналгин, Валериан и др.) 

5,9 
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3. Употреба (пушене) на тютюн – цигари, пури или лула 

 

66,4% от студентите са пушили тютюн (цигари, пури или лула) независимо 

дали е било през последната година или преди това. Така отговарят 72% от 

магистрите; 70% от студентите в четвърти курс; 87% от употребяващите 

наркотични вещества; 90% от употребяващите канабис; 72% от 

употребяващите алкохол; 74% от студентите над 30 години; 73% от студентите 

на възраст между 25 и 29 години. 

През последните 24 часа от момента на анкетирането са пушили 43% от 

студентите. Това декларират 51% от студентите на възраст над 30 години; 49% 

от студентите на възраст между 25 и 29 години; 52% от студентите пети курс;  

49% от магистрите; 65% от употребяващите наркотични вещества; 61% от 

употребяващите канабис; 46% от употребяващите алкохол. 

34% от студентите никога не са пушили цигари. Това декларират 37% от 

студентите първи курс; 37% от втори, 22% от пети курс. 

През последните 12 месеца приблизително 36% от студентите са пушили 5 

и повече дни в седмицата. Това посочват 42% от магистрите; 41% от студентите 

в пети курс; 59% от употребяващите наркотични вещества; 53% от 

употребяващите канабис. 

45% от студентите твърдят, че не са пушили през последните 12 месеца. 

Това посочват и 20% от употребяващите канабис. 

33% от студентите декларират, че са пушили 20 и повече дни през 

последните 30 дни. Това заявяват 55% от употребяващите наркотични 

вещества; 50% от употребяващите канабис; 40% от студентите в пети курс.  

49% от студентите твърдят, че не са пушили през последните 30 дни. Това 

посочват 26% от употребяващите наркотични вещества; 28% от 

употребяващите канабис. 

10% от студентите заявяват, че в ден, в който пушат цигари, обикновено 

изпушват между 8 и 12 за деня. 10% - изпушват между 4 и 7 цигари на ден, 8% 

между 18 и 20 цигари дневно. 

84% от студентите заявяват, че са запалили първата си цигара на възраст 

между 13 и 18 години, това твърдят 86% от жените и 81% от мъжете; 71% от 
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студентите в пети курс. 

8% са запалили първата си цигара на възраст до 12 години, това са 11% 

от мъжете; 6% от жените; 11% от студентите в пети курс; 6% от магистрите. 

8% са запалили първата си цигара на възраст над 18 години. Така твърдят 

4% от студентите в първи курс. Средната възраст, на която студентите са 

запалили първата си цигара е 16 години.  

75% от студентите са започнали да пушат ежедневно между 13 и 18 

години. Това твърдят 86% от студентите в първи курс; 79% от студентите във 

втори курс. 

25% от студентите са започнали да пушат ежедневно след 18тата си 

година. Това заявяват 37% от студентите в пети курс; 30% от магистрите; 29% 

от студентите в четвърти курс; 14% от първи курс и 20% от втори. Средната 

възраст, на която са започнали да пушат ежедневно е 17 години. 

По отношение на това дали са правени опити за спиране на пушенето, 

приблизително 31% от студентите заявяват, че са правили такъв опит и са 

успели да се откажат от пушенето. Това твърдят приблизително 50% от 

магистрите, 25% от студентите в четвърти курс, 24% от първи курс. 

17% от студентите твърдят, че не са правили такива опити. Това заявяват 

28% от студентите в пети курс. 

Приблизително 24% от студентите са правили опити – един или повече да 

спрат пушенето, но не са успели. Това декларират 18% от студентите в първи 

курс; 22% от тези в четвърти курс.  

За болшинството от изследваните лица (61%) тютюнопушенето е проблем 

за нашето общество.  

На обратното мнение, че  тютюнопушенето не е проблем  са 20% от 

студентите. Това смятат 17% от трети курс, 23% от пети курс и 23% от 

магистрите.  
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4. Употреба (пиене) на алкохол 

 

Приблизително 90% от студентите са пили алкохол, независимо дали това 

е било през последните 12 месеца или преди повече от 12 месеца. 

49% от студентите декларират, че са пили алкохол през последните 30 

дни, но не в рамките на последните 24 часа. Това твърдят 55% от пети курс и 

47% от втори курс. 

Всеки четвърти студент е пил алкохол през последните 24 часа. Това 

заявяват 28% от мъжете и 23% от студентите първи курс. 

Около 11% от студентите са пили алкохол през последната година, но не и 

през последните 30 дни. 

6% от изследваните лица декларират, че са пили алкохол преди повече от 

12 месеца, а 9% заявяват, че не пият алкохол.  

Приблизително 83% от студентите заявяват, че са изпили първото си 

алкохолно питие на възраст между 13 и 18 години.  

9% заявяват, че са консумирали алкохол за първи път когато са били на 

възраст до 12 години, това твърдят 13% от студентите първи курс, 12% от 

мъжете, 5% от магистрите. 

8% от студентите декларират, че са консумирали първото си алкохолно 

питие когато са били на възраст над 18 години. Това заявяват 5% от студентите 

в първи курс и 6% от мъжете. Средната възраст, на която студентите са 

консумирали алкохол за първи път е 16 години. 

27% от студентите заявяват, че през последните 12 месеца са пили 

алкохол средно 2-4 дни месечно, 18% са употребявали алкохол средно веднъж 

месечно, 11% от 3 до 10 дни в годината, 5% са пили алкохол 5 и повече дни в 

седмицата, 5% са пили 1-2 дни в годината, 15% не са пили алкохол през 

последните 12 месеца. 

Всеки четвърти студент заявява, че не е пил алкохол през последните 30 

дни. Това заявяват 27% от жените и 17% от студентите 5 курс. 

23% от студентите през последните 30 дни са пили алкохол в 2-3 дни, 20% 

са пили веднъж през последните 30 дни, 15% са консумирали алкохол между 4 

и 9 дни в последните 30 дни, 11% са пили в между 10 и 19 дни, 6% са пили в 

20 или повече дни през последните 30. 
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По отношение на вида питиета, които пият, 62% от студентите заявяват, че 

пият бира, приблизително 72% пият вино, 68% пият концентрати. 

60% от студентите, които заявяват, че пият бира, пият и вино, а 

приблизително всеки втори от пиещите бира пие и концентрат.  

Приблизително всеки пети студент от тези, които консумират бира, пие по 

една бира в ден, в който пие, 10% от пиещите бира изпиват 5 или повече от 5 

бири. 

Всеки четвърти, който пие вино, изпива по 1 чаша вино в ден, в който пие, 

10% от пиещите вино изпиват 5 или повече от 5 чаши вино. 

Всеки пети студент, който пие концентрат, изпива по 50 мл. концентрат в 

ден, в който пие, а 13% от пиещите концентрат изпиват 250 или повече от 250 

мл. концентрат.  

Бира пият 71% от мъжете и 52% от жените. 

Вино пият 72% от жените, 64% от мъжете. 

Концентрати пият 73% от мъжете, 60% от жените.   

Всеки втори студент консумира и бира, и вино, и концентрати. 

33% от студентите, които консумират алкохол изпиват по едно стандартно 

питие в ден, който консумират алкохол. 

Приблизително всеки четвърти студент, който консумира алкохол изпива 

по две стандартни питиета в дните, в които пие, 13% изпиват три питиета, 6% 

изпиват 4 питиета, 3% изпиват 7 или повече питиета, 3% изпиват пет  питиета, 

приблизително 2% изпиват шест питиета. 

44% от студентите, които пият алкохол не консумират по 6 или повече 

стандартни питиета в рамките на няколко часа. Това декларират 39% от мъжете 

и 47% от жените, 47% от магистрите, 41% от първи курс, 41% от втори курс. 

На 13% от консумиращите алкохол им случва да изпият 6 или повече 

стандартни питиета в рамките на няколко часа 1-2 пъти годишно. 

Данните сочат, че 58% от студентите не са се напивали през последните 

12 месеца. Това заявяват 63% от жените и всеки втори от мъжете, 50% от 

студентите първи курс, 64% от студентите в четвърти курс, 67% от магистрите. 

Всеки пети студент се е напивал няколко пъти през последната година, 

средно около 6 пъти за годината. Това твърдят 25% от студентите в първи курс, 
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26% от мъжете, 17% от жените, 17% от студентите в четвърти курс, 15% от 

магистрите. 

17% са се напивали само веднъж. 

4% са се напивали често през последната година, средно 6 пъти месечно.  

Приблизително 35% от студентите заявяват, че по-голямата част от 

техните приятели пият. Такъв е и процентът на тези, които твърдят, че по-

малка част от приятелите им пият. 

Около 20% от студентите декларират, че всички или почти всичките им 

приятели консумират алкохол.  

9% от студентите твърдят, че никой от приятелите им не пие. 

По отношение на това дали са управлявали автомобил след употреба на 

алкохол 61% от студентите твърдят, че не са шофирали след употреба на 

алкохол, на 6% това се е случило веднъж, а 4% заявяват, че няколко пъти са 

управлявали автомобил след употреба на алкохол, едва 0,7% шофират често 

пили. 28% никога не са управлявали автомобил. Това твърдят 34% от жените. 

Повече от 91% от студентите заявяват, че през последните 12 месеца не са 

били жертва на агресия от страна на някой, който е пил. 

9% декларират, че през последните 12 месеца са били жертва на агресия 

от страна на някой, който е пил. Това твърдят 11% от мъжете.  

Приблизително 11% от студентите твърдят, че са имали проблеми с 

непознати хора във връзка с това, че са употребили алкохол. Най-голям е делът 

на студентите от пети курс, които отговарят положително (17%). 
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7% твърдят, че са имали проблеми с приятелите си във връзка с това, че 

са употребили алкохол.Това твърдят 9% от мъжете, отговорили, че са имали 

проблеми. 7% от студентите заявяват, че са имали проблеми в семейството си, 

6% са имали здравословни проблеми, 4% са имали проблеми в 

учението/университета, 2% са имали проблеми с полицията. Данните са 

посочени в Таблица 4. 

 

Таблица 4 

Имал(а) ли сте някога някой от 
посочените долу проблеми във 

връзка с ваша употреба на 
алкохол: 

Отговор „Да“ 
(%) 

проблеми с непознати хора 10,5 

проблеми с приятелите 7,1 

проблеми в семейството 6,9 

здравни проблеми 6,1 

проблеми в учението/университета  4,0 

проблеми с полицията 2,3 
  

 

53% от студентите смятат, че употребата на алкохол е проблем за 

обществото ни. Такова мнение имат 57% от жените и 46% от мъжете (Таблица 

5), 71% от магистрите, 65% от студентите в пети курс, 47% от студентите трети 

курс (Таблица 6). 

 
Таблица 5  

СПОРЕД ВАС УПОТРЕБАТА НА 

АЛКОХОЛ ПРОБЛЕМ ЛИ Е ЗА 

ОБЩЕСТВОТО НИ? 

 

КАКЪВ Е ВАШИЯТ ПОЛ? 

Total 
 Мъжки Женски 

Да 

  

Count 699 1368 2067 
Col% 45,5% 57,1% 52,6% 

Не 

  

Count 494 441 935 
Col% 32,2% 18,4% 23,8% 

Не мога да преценя 

  

Count 342 587 929 
Col% 22,3% 24,5% 23,6% 

Total 

  

Count 1535 2396 3931 
Col% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Таблица 6  
СПОРЕД ВАС УПОТРЕБАТА 
НА АЛКОХОЛ ПРОБЛЕМ 

ЛИ Е ЗА ОБЩЕСТВОТО 
НИ? 
  
  
  

В кой курс сте? 

Total 

Първи 
курс 

Втори 
курс 

Трети 
курс 

Четвър
-ти 

курс 

Пети 
курс 

Магис-
тър 

Шести 
курс 

Да 
  

Count 478 368 344 360 53 466 4 2073 

Col% 52,2% 49,0% 46,9% 52,2% 65,4% 60,7% 80,0% 52,6% 

Не 
  

Count 220 178 192 171 17 158 1 937 

Col% 24,0% 23,7% 26,2% 24,8% 21,0% 20,6% 20,0% 23,8% 

Не мога да 
преценя 
  

Count 217 205 197 158 11 144 0 932 

Col% 23,7% 27,3% 26,9% 22,9% 13,6% 18,8% ,0% 23,6% 

Total 

  

Count 915 751 733 689 81 768 5 3942 

Col% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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5. Информираност, нагласи и поведение към наркотичните 

вещества 

 

Приблизително 30% от студентите твърдят, че през последната година 

лично са им предлагани  наркотици. Това твърдят 38% от мъжете и 22% от 

жените, 37% от студентите в първи курс, 18% от магистрите. 

На 16% от студентите са предлагани 1-2 пъти през последната година, 6% 

от тях твърдят, че през последната година са им предлагани от 3 до 5 пъти, 3% 

заявяват, че това се е случило между 6 и 9 пъти, на 1,6% от студентите са 

предлагани повече от 40 пъти наркотици през последната година, а между 20 и 

39 пъти са предлагани наркотици на приблизително 1% от студентите. 

 

5.1. Употреба на наркотични вещества (различни от канабис) 

 

Данните от проучването показват, че приблизително 11% от студентите са 

употребявали наркотични вещества, независимо дали това се е случило пред 

последните 12 месеца или преди повече от 12 месеца (виж Таблица 7). Това 

твърдят 15% от мъжете и 9% от жените; 13% от студентите във втори курс, 

12% от първокурсниците, 7% от магистрите, 7% от студентите в пети курс. 

 

Таблица 7 

Кога сте употребявали някакъв вид наркотично 
вещество? 

 
Употреба,  

независимо кога 

Да, употребявал/а съм 10,6% 

Никога не съм употребявал/а 89,4% 

Total 100% 
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4,9% от студентите, употребяващи наркотични вещества, са употребявали 

амфетамини, независимо дали това се е случило през последните 12 месеца или 

преди повече от 12 месеца. Това декларират 5,9% от мъжете и 4,2% от жените, 

приблизително 7% от студентите във втори курс, 6% от тези в четвърти курс, 

4,9% от трети курс, 4,7% от първи, 3,7% от пети курс, 2,3% от магистрите. 

Следват употребявалите кокаин – 4,2%. Това са посочили 5,4% от мъжете и 

3,4% от жените, 6,2% от студентите във втори курс, 5,1% от тези в трети курс, 

4,9% от пети курс, 4,3% от четвърти курс, 2,3% от първи, 2,8% от магистрите. 

Екстази са употребявали 3,3% от студентите, това са 4,4% от мъжете и 2,6% от 

жените, 4,8% от студентите във втори курс, 3,7% от тези в пети курс, 3,6% от 

четвърти, 3,2% от първи курс, 2,9% от студентите в трети курс, 2,2% от 

магистрите. Следва употребата на метамфетамини (пико и др.) – 2,8%; попърс 

(2,4%); синтетични канабиноиди  (2,2%); комбинация от две или повече 

наркотични вещества (2,1%); анаболни стероиди (1,8%); халюциногенни гъби 

(1,5%); LSD (1,3%); морфин, кодеин и др. опиати (1,2%) (виж Таблица 8). 

 

Таблица 8 

Употребявал/а ли сте някои от посочените по-долу вещества? 

Наркотично вещество 

Отговор: „Употребявал/а съм“, 

независимо кога 

(%) 

Амфетамини 4,9 

Кокаин 4,2 

Екстази 3,3 

Метамфетамини (пико и др.) 2,8 

Попърс 2,4 

Синтетични канабиноиди  2,2 

Комбинация на две и повече вещества 2,1 

Анаболни стероиди 1,8 

Халюциногенни гъби 1,5 

LSD  1,3 

Морфин, Кодеин и др. опиати 1,2 

Хероин 0,9 

„Дишане” на лепила, бронз и др. 0,9 

Троксин 0,6 

Метадон 0,5 
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5.2. Възраст при първа употреба на наркотични вещества 

 

Съгласно данните от проучването сред студентите, средната възраст при 

първа употреба на амфетамини е 17,7 години, като най-ниската е 11 години, а 

най-високата при първа употреба е 31 години. Средната възраст при първа 

употреба на кокаин е 18,3 години, като най-ниската е 13, а най-високата 

възраст при първа употреба е 29 години. При употребата на екстази средната 

възраст при първа употреба е 17,6 години, като най-ниската възраст е 12, а 

най-високата възраст при първа употреба е 30 години. 

 

Таблица 9 (в навършени години) 

Наркотично вещество 

Най-ниска 

възраст при 

първа 

употреба 

Най-висока 

възраст при 

първа 

употреба 

Средна 

възраст 

Амфетамини  11 31 17,72 

Кокаин  13 29 18,32 

Екстази  12 30 17,59 

Метамфетамини, пико и др    13 31 18,02 

Попърс  13 30 17,92 

Синтетични канабиноиди   12 21 16,63 

Анаболни стероиди  10 28 17,38 

Комбинация на две и повече 

вещества  
13 25 17,82 

Халюциногенни гъби  12 30 19,11 

LSD   10 30 19,12 

Морфин, Кодеин и др. опиати   14 27 18,41 

Хероин  12 31 17,42 

„Дишане“ на лепила, бронз и др. 11 22 16,38 

Метадон  12 20 17,12 

Троксин  11 20 17,14 
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5.3. Инжектиране на наркотични вещества 

 

Съгласно данните от проучването, приблизително 7% от студентите,  

употребявали наркотични вещества са си ги инжектирали някога. 4,1% от тях 

декларират, че са се инжектирали, но не и през последните 12 месеца, 1,9% са 

се инжектирали през последните 30 дни, а 0,7% през последната година, но не 

и през последните 30 дни. Приблизително 8% от студентите, които употребяват 

наркотични вещества са заявили, че са се инжектирали някога, като 3,5% са го 

направили преди повече от 12 месеца, 3,1% през последните 30 дни, 1,3% са 

се инжектирали през последната година, но не и през последните 30 дни. 4,5% 

от жените, употребяващи наркотични вещества заявяват, че са си инжектирали 

наркотично вещество преди повече от 12 месеца, 0,5% твърдят, че са 

направили това в последните 30 дни. 

 6,3% от студентите в първи курс, които употребяват наркотични вещества 

заявяват, че са се инжектирали някога, като 4,5% от тях са направили това 

преди повече от 12 месеца, 0,9% през последните 30 дни, 0,9% през 

последната година, но не и през последните 30 дни.  

10,8% от студентите във втори курс, които употребяват наркотични 

вещества заявяват, че са се инжектирали някога, като 5,4% от тях са 

направили това преди повече от 12 месеца, 4,3% през последните 30 дни, 1,1% 

през последната година, но не и през последните 30 дни. 

 7,8% от студентите в трети курс, които употребяват наркотични вещества 

заявяват, че са се инжектирали някога, като 5,2% от тях са направили това 

преди повече от 12 месеца, 1,3% през последните 30 дни, 1,3% през 

последната година, но не и през последните 30 дни. 

5,7% от студентите в четвърти курс, които употребяват наркотични 

вещества заявяват, че са се инжектирали някога, като 4,3% от тях са 

направили това преди повече от 12 месеца, 1,4% през последните 30 дни. 

1,7% от магистрите, които употребяват наркотични вещества заявяват, че 

са се инжектирали някога, като заявяват, че са направили това през 

последните 30 дни.  
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5.4. Употреба на наркотични вещества (различни от канабис) през 

последните 12 месеца 

 

През последните 12 месеца 24% от студентите, употребявали наркотични 

вещества (независимо кога) са употребявали амфетамини. Това са 21,8% от 

мъжете; 26,5% от жените; 27,4% от студентите в първи курс; 35,2% от тези във 

втори курс; 25% от трети курс; 20,3% от четвърти курс; 5,4% от магистрите. 

10,7% от мъжете твърдят, че са употребявали амфетамини 1-2 пъти през 

последната година, същото твърдят 13,5% от жените; 15% от студентите в 

първи курс; 11,4% от тези във втори курс; 15,8% от трети курс; 13,5% от 

четвърти курс и 1,8% от магистрите. 

През последните 12 месеца 21,2% от студентите, употребявали наркотични 

вещества (независимо кога) са употребявали кокаин. Това са 20,2% от мъжете; 

21,6% от жените; 15,5% от студентите в първи курс; 31,5% от тези във втори 

курс; 31,6% от трети курс; 18,9% от четвърти курс; 7,1% от магистрите. 9,0% 

от мъжете твърдят, че са употребявали кокаин 1-2 пъти през последната 

година, същото твърдят 9,2% от жените; 6,4% от студентите в първи курс; 

9,0% от тези във втори курс; 18,4% от трети курс; 8,1% от четвърти курс и 

5,4% от магистрите. 

През последните 12 месеца 14,8% от студентите, употребявали наркотични 

вещества (независимо кога) са употребявали екстази. Това са 16,2% от мъжете; 

13,1% от жените; 13,0% от студентите в първи курс; 20,0% от тези във втори 

курс; 21,6% от трети курс; 11,8% от четвърти курс; 6,9% от магистрите. 5,7% 

от мъжете твърдят, че са употребявали екстази 1-2 пъти през последната 

година, същото твърдят 6,6% от жените; 5,6% от студентите в първи курс; 

4,4% от тези във втори курс; 13,5% от трети курс; 3,9% от четвърти курс и 

3,4% от магистрите. 

Пълната разбивка е представена в Таблица 10. 
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Таблица 10 (в %) 

 

Употреба на наркотични вещества през поседните 12 месеца 

Наркотично вещество Мъже Жени 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
Магист-

ри 
Общо 

Хероин 6,2 4,4 5,6 5,7 6,6 5,5 - 3,6 5,4 

Метадон 3,2 1,1 1,9 3,4 2,7 2,7 - - 2,2 

Морфин, Кодеин и др. 
опиати 

4,1 3,3 2,8 6,9 2,7 2,8 - 3,6 3,7 

Кокаин 20,2 21,6 15,5 31,5 31,6 18,9 - 7,1 21,2 

Амфетамини 21,8 26,5 27,4 35,2 25,0 20,3 - 5,4 24,0 

Метамфетамини /пико и 
др.  

11,6 12,0 13,7 20,7 11,8 9,3 - - 11,9 

Екстази 16,2 13,1 13,0 20,0 21,6 11,8 - 6,9 14,8 

Троксин 3,2 1,6 1,9 3,4 2,7 4,1 - - 2,5 

LSD  9,0 6,1 8,5 8,0 9,3 8,1 - 3,6 7,7 

Халюциногенни гъби 7,1 4,4 7,4 9,1 5,4 5,3 - - 5,9 

Синтетични 
канабиноиди  

13,3 10,4 17,3 15,9 13,3 5,3 20,0 1,8 12,0 

„Дишане” на лепила, 
бронз и др. 

5,4 2,7 7,4 4,6 2,7 2,7 - 1,8 4,2 

Попърс 10,8 8,2 10,3 12,5 10,8 8,0 - 5,4 9,6 

Анаболни стероиди 11,2 3,8 10,3 10,3 8,0 5,3 - 3,6 7,9 

Комбинация на две и 
повече вещества 

13,5 4,9 7,5 18,4 9,3 9,3 - 3,6 9,7 



НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛНО ЗА СТУДЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ                         22                                                    

 

5.5. Употреба на наркотични вещества (различни от канабис) през 

последните 30 дни  

 

През последните 30 дни 11,1% от студентите, употребявали наркотични 

вещества (независимо кога) са употребявали амфетамини. Това са 10,2% от 

мъжете; 12,4% от жените; 6,4% от студентите в първи курс; 18,1% от тези във 

втори курс; 12,0% от трети курс; 13,5% от четвърти курс; 5,4% от магистрите.  

През последните 30 дни 8,7% от студентите, употребявали наркотични 

вещества (независимо кога) са употребявали кокаин. Това са 10,2% от мъжете; 

9,7% от жените; 6,4% от студентите в първи курс; 14,0% от тези във втори 

курс; 13,3% от трети курс; 11,0% от четвърти курс; 5,4% от магистрите.  

През последните 30 дни 8,7% от студентите, употребявали наркотични 

вещества (независимо кога) са употребявали екстази. Това са 8,3% от мъжете; 

9,1% от жените; 6,5% от студентите в първи курс; 13,7% от тези във втори 

курс; 10,7% от трети курс; 8,0% от четвърти курс; 3,4% от магистрите.  

През последните 30 дни 8,3% от студентите, употребявали наркотични 

вещества (независимо кога) са употребявали синтетични канабиноиди. Това са 

8,0% от мъжете; 8,6% от жените; 10,1% от студентите в първи курс; 7,5% от 

тези във втори курс; 13,5% от трети курс; 8,1% от четвърти курс.  

 

Пълната разбивка е представена в Таблица 11. 
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Таблица 11 (в %) 

Употреба на наркотични вещества през поседните 30 дни 

 
Мъже Жени 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Магист-
ри 

общо 

Хероин 4,0 3,7 0,9 5,3 4,0 5,5 1,8 3,4 

Метадон 1,8 3,7 - 4,3 4,1 2,7 - 2,2 

Морфин, Кодеин и др. 

опиати 
1,8 3,2 0,9 5,4 2,7 2,7 - 2,4 

Кокаин 10,2 9,7 6,4 14,0 13,3 11,0 5,4 8,7 

Амфетамини 10,2 12,4 6,4 18,1 12,0 13,5 5,4 11,1 

Метамфетамини /пико и 

др.  
7,5 6,5 3,7 10,8 9,2 9,3 1,8 7 

Екстази 8,3 9,1 6,5 13,7 10,7 8,0 3,4 8,7 

Троксин 1,3 3,2 2,8 3,2 2,7 1,4 - 2,2 

LSD  4,5 4,3 2,8 3,4 8,0 5,4 - 4,4 

Халюциногенни гъби 3,1 3,8 3,6 4,3 2,7 5,4 - 3,4 

Синтетични 

канабиноиди  
8,0 8,6 10,1 7,5 13,5 8,1 - 8,3 

„Дишане” на лепила, 

бронз и др. 
4,4 3,2 3,7 5,4 6,7 2,7 - 3,9 

Попърс 7,6 4,8 7,3 5,4 10,7 6,8 - 6,3 

Анаболни стероиди 5,8 3,8 5,5 6,5 8,1 2,7 - 4,9 

Комбинация на две и 

повече вещества 
4,5 4,8 4,6 5,4 8,1 4,1 - 4,6 

 

5.6. Къде е употребено наркотично вещество за пръв път  

 

26% от студентите, употребявалите някога наркотични вещества твърдят, 

че за пръв път са използвали такива на купон или парти. Това посочват 22% от 

мъжете; 31% от жените; 23% от първи курс, 31% от втори курс; 28% от 

студентите в трети курс, 22% от четвърти; 40% от пети курс; 26% от 

магистрите. 

14% от студентите, употребявалите някога наркотични вещества твърдят, 

че за пръв път са използвали такива в домашна обстановка у приятели. Това 

посочват 16% от мъжете; 13% от жените; 14% от първи курс, 19% от втори 

курс; 19% от студентите в трети курс, 9% от четвърти;  12% от магистрите. 

12% от студентите, употребявалите някога наркотични вещества твърдят, 

че за пръв път са използвали такива на улицата, в градинка, парк. Това твърдят 
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16% от мъжете; 8% от жените; 20% от първи курс, 10% от втори курс; 11% от 

студентите в трети курс, 7% от четвърти;  20% от пети курс; 11% от 

магистрите. 

 

11% от студентите, употребявалите някога наркотични вещества твърдят, 

че за пръв път са използвали такива в дискотека. Това твърдят 13% от мъжете; 

10% от жените; 11% от първи курс, 13% от втори курс; 4% от студентите в 

трети курс, 21% от четвърти; 11% от магистрите. 

 

 

 

5.7. Вероятност за употреба на наркотични вещества в бъдеще 

 

Приблизително 84% от студентите заявяват, че няма вероятност да 

започнат да употребяват наркотични вещества в бъдеще. Това твърдят 86% от 

жените; 80% от мъжете; 82% от студентите в първи курс; 82% от втори курс; 

83% от трети курс; 82% от четвърти; 88% от пети курс; 88% от магистрите. 

13% от студентите твърдят, че вероятността да употребяват наркотични 

вещества в бъдеще не е голяма. Това декларират 12% от жените; 16% от 

мъжете; 13% от студентите в първи курс; 15% от втори курс; 14% от трети 

курс; 15% от четвърти; 11% от пети курс; 11% от магистрите. 

Вероятността да употребяват наркотични вещества в бъдеще е голяма за 

3% от студентите. Това заявяват 2% от жените; 4% от мъжете; 5% от 

студентите в първи курс; 4% от втори курс; 3% от трети курс; 3% от четвърти; 

1% от пети курс; 1% от магистрите. 

19% от студентите, употребявали някога наркотици заявяват, че 

вероятността в бъдеще да употребяват наркотични вещества е голяма, 38% 

декларират, че няма такава вероятност, а 43%, че вероятността е малка. 
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5.8. Информираност относно въздействието и последствията от 

употребата на наркотични вещества 

 

49% от студентите твърдят, че се информират за въздействието и 

последствията от употребата на наркотични вещества от разговори с приятели; 

40% се информират от филми; 38% – от Интернет сайтове; 38% се информират 

от предавания по телевизията; 33% от лични наблюдения на употребяващи; 

30% се информират от разговори с родителите; 27% от разговори в социалните 

мрежи. 

 

 

5.9. Употреба на наркотични вещества на партита, купони, 

дискотеки, информираност относно употребата на наркотични вещества 

на хора от обкръжението 

 

46% от студентите твърдят, че когато през последната година са били на 

парти или купон, не са забелязали да се употребяват наркотични вещества. 

22% от студентите заявяват, че не са ходили на парти или купон през 

последната година. 21% твърдят, че когато са били през последната година на 

парти или купон, в един-два пъти от случаите, когато са ходили, са видели, че 

се употребяват наркотични вещества. Това твърдят 19% от жените; 26% от 

мъжете; 24% от студентите във втори курс; 18% от магистрите. На 11% от 

студентите често им се е случвало когато са ходили на парти или купон през 

последната година да видят, че се употребяват наркотични вещества. На това 

мнение са 9% от жените; 14% от мъжете; 15% от студентите в първи курс; 5% 

от пети; 6% от магистрите. 

41% от студентите твърдят, че когато през последната година са били на 

дискотеки, не са забелязали да се употребяват наркотични вещества. 29% от 

студентите заявяват, че не са ходили на дискотека през последната година. 

18% твърдят, че когато са били през последната година на дискотеки, в един-

два пъти от случаите, когато са ходили, са видели, че се употребяват 

наркотични вещества. Това твърдят 16% от жените; 20% от мъжете; 13% от 
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магистрите. На 13% от студентите често им се е случвало когато са ходили на 

дискотеки през последната година да видят, че се употребяват наркотични 

вещества. На това мнение са 11% от жените; 16% от мъжете; 18% от 

студентите в първи курс; 9% от магистрите. 

Болшинството от студентите (между 58 и 68%,) твърдят, че няма хора в 

тяхното обкръжение, които да използват наркотични вещества. Приблизително 

всеки трети студент не знае дали има хора в обкръжението му, които използват 

наркотични вещества (Таблица 12). 

 

Таблица 12 

Има ли хора в обкръжението Ви, 

които употребяват: 

Да 

(%) 

Не 

(%) 

Не знам 

(%) 

Хероин 3,2 63,7 33,1 

Метадон 1,0 66,3 32,7 

Морфин, Кодеин и др. опиати 1,8 66,0 32,2 

Кокаин 10,2 58,7 31,1 

Амфетамини 12,0 57,7 30,3 

Метамфетамини (пико и др.) 6,2 62,1 31,7 

Екстази 8,2 61,0 30,8 

LSD  5,4 64,0 30,6 

Халюциногенни гъби 5,3 64,1 30,6 

Марихуана 24,5 48,4 27,1 

Хашиш 11,3 57,6 31,1 

Синтетични канабиноиди 3,0 65,9 31,1 

Кетамин                                                        1,0 67,4 31,6 

„Дишане” на лепила, бронз и др. 1,6 67,5 30,9 

Попърс 3,4 65,5 31,1 

Анаболни стероиди 5,8 63,0 31,2 
 

 

25% от студентите твърдят, че има хора в обкръжението им, които 

употребяват марихуана.  

12% от студентите заявяват, че има хора в обкръжението им, които 

употребяват амфетамини. Това са 14% от студентите втори курс; 14% от 

четвърти; 9% от магистрите; 14% от мъжете. 

11% от студентите заявяват, че има хора в обкръжението им, които 

употребяват хашиш. Това са 15% от студентите в първи курс; 7% от 

магистрите; 13% от мъжете. 

10% от студентите заявяват, че има хора в обкръжението им, които 
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употребяват кокаин. Това са 12% от студентите в първи курс; 12% от втори 

курс; 6% от пети курс; 6% от магистрите. 

 

 

5.10. Управление на превозно средство след употреба на 

наркотични вещества  

 
 

Повече от половината (60%) от студентите, които някога са използвали 

наркотични вещества твърдят, че се са управлявали превозно средство след 

употребата на такива. Това твърдят 65% от студентите в първи курс; 64% от 

тези в четвърти курс; 63% от магистрите; 52% от втори курс; 51% от 

студентите в трети курс. 24% от студентите никога не са управлявали превозно 

средство. 

7% от студентите заявяват, че са управлявали  няколко пъти през 

последната година моторно превозно средство след употреба на наркотични 

вещества. 6% са управлявали веднъж, а 4% твърдят, че често са управлявали 

моторно превозно средство през последната година след употреба на 

наркотични вещества.  

 

 

5.11. Употреба на някои наркотични вещества в дискотека или 

друго място за развлечение през последната година 

 

Висок е делът на студентите (между 46 и 70%), употребявали наркотични 

вещества, които твърдят, че не са употребявали такива, когато са посещавали 

дискотека или друго място за развлечение през последната година. 

Приблизително всеки пети от студентите, употребявали наркотици не е ходил 

през последната година на дискотека или друго място за развлечение. 

20% от студентите, употребяващи наркотици заявяват, че в редки случаи 

са употребявали канабис, когато са ходили на дискотека или друго място за 

развлечение. 

13% от студентите, употребяващи наркотици заявяват, че в редки случаи 

са употребявали амфетамини, когато са ходили на дискотека или друго място за 
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развлечение. 

9% от студентите, употребяващи наркотици заявяват, че в редки случаи са 

употребявали екстази, когато са ходили на дискотека или друго място за 

развлечение. 

6% от студентите, употребяващи наркотици заявяват, че в редки случаи са 

употребявали метамфетамини, когато са ходили на дискотека или друго място 

за развлечение. 

8% от студентите, употребяващи наркотици заявяват, че винаги когато са 

посещавали дискотека или друго място за развлечение са употребявали 

канабис. 

7% от студентите, употребяващи наркотици заявяват, че в повечето 

случаи, когато са посещавали дискотека или друго място за развлечение са 

употребявали канабис. 

 

Таблица 13 
 Винаги 

когато съм 
бил(а) на 

такива 
места през 

посл. 
Година  

(%) 

В повечето 
случаи, 

когато съм 

бил(а) на 
такива 
места 
(%) 

В редки 
случаи, 

когато съм 

бил(а) на 
такива 
места 
(%) 

Не съм 
употребявал 

на такива 

места през 
посл. Година 

(%) 

Не съм 
ходил(а) 
на такива 

места през 
последната 

година 
(%) 

Канабис 8,2 7,2 19,8 45,8 19,0 

Амфетамини 3,9 4,6 12,9 59,3 19,3 

Метамфетамини 2,0 2,0 6,4 70,2 19,5 

Екстази 2,2 2,7 8,6 67,2 19,3 

Дизайнерски 

наркотици 
1,5 1,5 2,7 74,8 19,5 

 

 

5.12. Употреба на канабис 

 

76% от студентите заявяват, че никога не са употребявали марихуана. 

Това твърдят 78% от жените; 72% от мъжете; 68% от пети курс; 83% от 

магистрите. 

Приблизително 13% са употребявали марихуана преди повече от 12 

месеца. 



НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛНО ЗА СТУДЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ                         29                                                    

 

5% от студентите са употребявали марихуана през последната година, но 

не и през последните 30 дни.това са 7% от мъжете; 7% от първи курс; 8% от 

втори курс; 3% от четвърти курс; 3% от магистрите. 

4% от студентите са употребявали марихуана през последните 30 дни, но 

не и през последните 24 часа.  

2% от студентите са употребявали марихуана през последните 24 часа. 

Това твърдят 3% от мъжете; 3% от студентите във втори курс. 

92% от студентите твърдят, че никога не са употребявали хашиш. 

5% са употребявали хашиш преди повече от 12 месеца; 2% са 

употребявали през последните 12 месеца, но не и през последните 30 дни; 

0,7% са употребявали през последните 30 дни, но не и през последните 24 

часа; 0,5% са употребявали през последните 24 часа. 

Приблизително 77% от студентите никога не са употребявали канабис. 

Това са 71% от студентите в пети курс; 74% от мъжете; 83% от магистрите. 

По отношение на възрастта – най-ниската възраст, на която е употребен 

канабис за първи път е 10 години, а най-високата – 40 години. Средната 

възраст при първа употреба на канабис е 16,9 години. 

Приблизително всеки втори студент (51%), който е употребявал някога 

канабис твърди, че те не го е употребявал през последните 12 месеца. Така 

твърдят 46% от първокурсниците; 37% от тези във втори курс; 58% от четвърти 

курс; 64% от петокурсниците; 72% от магистрите; 45% от мъжете; 58% от 

жените. 

17% са употребявали канабис 1-2 пъти през последните 12 месеца. Това 

твърдят 27% от пети курс; 24% от второкурсниците; 12% от четвърти курс; 

12% от магистрите. 

11% от студентите са употребявали канабис от 3 до 10 пъти през 

последната година; 7% са употребявали средно от 2 до 4 пъти месечно; 5% – 

от 2 до 4 пъти седмично; 5% са употребявали канабис веднъж месечно през 

последните 12 месеца; 3% - повече от 5 дни седмично. 

75% от употребявалите канабис студенти твърдят, че не са го 

употребявали през последните 30 дни. Това твърдят 96% от студентите в пети 

курс, 89% от магистрите; 70% от второкурсниците; 70% от студентите в трети 
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курс; 69% от мъжете; 80% от жените. 

9% от студентите, употребяващи канабис са употребили такъв веднъж през 

последните 30 дни; 6% са употребявали канабис 2-3 дни през последните 30 

дни; 4% са употребявали канабис в повече от 20 от последните 30 дни; 3% - 

между 4 и 9 през последните 30 дни; 2% са употребявали канабис между 10 и 

19 дни от последните 30 дни. 

Приблизително 86% от употребявалите канабис твърдят, че не са 

изпитвали здравословни проблеми в следствие на употребата на 

горепосочените; 10% твърдят, че веднъж са изпитали някакъв здравословен 

проблем следствие употребата на канабис, 4% заявят, че са изпитвали такива 

проблеми няколко пъти, а 1% твърдят, че често са изпитвали здравословни 

проблеми следствие употребата на канабис. 

91% от употребяващите наркотични вещества (вкл. канабис) твърдят, че 

са изпитвали никакви здравословни проблеми при тяхната употреба; 5% са 

изпитвали веднъж; 3% са изпитвали няколко пъти, а 1% са изпитвали често 

здравословни проблеми следствие употребата на наркотични вещества (вкл. 

канабис). 

 

5.13. Нагласи за употребата на канабис в бъдеще 

 

76% от студентите твърдят, че няма вероятност да започнат да 

употребяват канабис. Това посочват 79% от жените; 71% от мъжете; 84% от 

магистрите; 40% от употребяващите наркотични вещества (вкл. канабис). 

17% от студентите заявяват, че не е голяма вероятността да започнат да 

употребяват канабис в бъдеще. На това мнение са 20% от мъжете; 15% от 

жените; 12% от магистрите; 20% от студентите в четвърти курс; 37% от 

употребяващите наркотични вещества (вкл. канабис). 

7% от студентите твърдят, че вероятността да употребяват канабис в 

бъдеще е голяма. Това заявяват 6% от жените; 9% от мъжете; 9% от 

студентите в първи курс; 9% от тези във втори; 3% от магистрите; 23% от 

употребяващите наркотични вещества (вкл. канабис). 
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5.14. Употреба на нови (т.нар. „дизайнерски”, различни от вече 

познатите) наркотици или продукти, разпространявани като „весел 

чай“, spice, bonsai, соли за баня, билков тамян и пр.? 

 

64% от студентите твърдят, че не са чували и не са употребявали т.н. 

дизайнерски наркотици или продукти. Това твърдят 60% от мъжете; 60% от 

студентите в четвърти курс. 35% от студентите твърдят, че не са употребявали 

такива наркотици. 2% от студентите заявяват, че са употребявали дизайнерски 

наркотици, като 1% от тях са употребявали такива преди повече от 12 месеца. 

41% от употребявалите дизайнерски наркотици твърдят, че не са 

употребявали такива през последните 12 месеца. 32% са употребявали 1-2 

годишно; 9% – средно 2-4 дни в седмицата; 8% – 2-4 дни в месеца; 5% са 

употребявали дизайнерски наркотици веднъж месечно през последната година; 

3% са употребявали между 3 и 10 дни годишно. 

Болшинството от студентите, които са употребявали дизайнерски 

наркотици са се снабдявали с тях чрез дилър (60%); 52% са снабдявали от 

приятел или състудент; 10% от магазин в България; 6% от чуждестранен сайт, 

6% от магазин в чужбина (страните, които са посочени в проучването са САЩ и 

Холандия); 4% от магазин в България; 3% от сергия. 

63% от студентите, употребявали дизайнерски наркотици са ги приемали 

под формата на растителна смес; 40% под формата на прах; Всеки четвърти 

студент от употребяващите дизайнерски наркотици ги е приемал под формата 

на капсули или таблетки; 22% са ги приемали на кристали; 12% - като течност. 
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5.15. Нагласи по отношение на риска за здравето на употребяващите 

наркотични вещества, цигари и алкохол 

 

68% от студентите, смятат, че съществува голям риск за здравето на 

хората, които пушат по една или повече от една кутия цигари на ден. Всеки 

втори студент смята, че съществува умерен риск за здравето на пушачите на 

тютюн, ако те го употребяват от време на време. 

37% от студентите смятат, че пушенето на наргиле от време на време носи 

умерен риск за здравето на хората, които пушат; 31% смятат, че няма риск за 

здравето на пушещите наргиле, ако го употребяват от време на време; по 35% 

от студентите смятат, че има умерен, съответно голям риск за здравето на 

хората, които редовно пушат наргиле. 

64% от студентите са на мнение, че за употребяващите редовно канабис 

съществува голям риск за здравето; 45% смятат, че съществува голям риск за 

здравето на хората, употребяващи канабис, ако го пушат от време на време; 

27% са на мнение, че ако се пуши канабис от време на време съществува 

умерен риск за здравето на ползващите го, че няма риск за здравето, ако се 

пуши канабис от време на време смятат 15% от студентите. 

63% от студентите са на мнение, че редовната употреба на 5 и повече 

питиета алкохол дневно поне веднъж в седмицата крие голям риск за здравето 

на пиещите. 38% са на мнение, че няма риск за здравето, ако се пие алкохол от 

време на време, 36% смятат, че съществува умерен такъв, ако се пие алкохол 

от време на време. 

Категорични са нагласите на студентите по отношение на периодичната 

или редовната употреба на хероин. 88% от студентите смятат, че съществува 

голям риск за здравето на хората, които употребяват хероин редовно, близък е 

и процентът (82%) на тези студенти, които смятат, че употребата на хероин от 

време на време крие големи рискове за здравето на употребяващите го. 

86% от студентите смятат, че употребата на екстази крие големи рискове 

за здравето на употребяващите редовно, съответно 78% смятат, че крие големи 

рискове за здравето, ако се употребява от време на време. 

Идентични са и нагласите на студентите по отношение на редовната и 
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периодичната употреба на кокаин. 86% от студентите смятат, че употребата на 

кокаин крие големи рискове за здравето на употребяващите го редовно, 

съответно 78% смятат, че крие големи рискове за здравето, ако се употребява 

от време на време. 

По отношение на риска за здравето на хората, които употребяват алкохол, 

тютюн или наркотични вещества не се отчитат големи разлики (те са в 

порядъка до 5%) в мнението на студентите по отношение на пол или курс. 

 

5.16. Отношение към криминализирането на деяния, свързани с 

употребата на наркотични вещества или притежание на наркотици и 

количеството на алкохол, тютюн и наркотични  вещества при употреба 

 

Повече от половината (58%) от студентите подкрепят твърдението, че 

злоупотребата с наркотици е криминално деяние и следва да бъде наказвано 

със затвор. На противоположното мнение – не подкрепят това твърдение са 

19% от студентите, 23% не могат да преценят. 

Болшинството (66%) от студентите подкрепят твърдението, че 

злоупотребата с наркотици е нарушение на закона и следва да бъде наказвано 

с административна санкция  (глоба). На противоположното мнение – не 

подкрепят това твърдение са 16% от студентите, 18% не могат да преценят. 

Всеки пети студент подкрепя твърдението, че злоупотребата с наркотици е 

признак на болест и не следва да бъде наказвана. Повече от половината (52%) 

от студентите не подкрепят това твърдение, 26% не могат да преценят. 

46% от студентите подкрепят твърдението, че производството на канабис 

за медицински цели трябва да бъде разрешено от закона. Всеки четвърти 

студент не подкрепя това твърдение, а 30% не могат да преценят. 

Приблизително всеки четвърти студент подкрепя твърдението, че 

притежанието на канабис в малки дози (напр. до 1 гр.) не следва да се 

санкционира по никакъв начин. На противоположното мнение – не подкрепят 

твърдението са 47% от студентите, 27% не могат да преценят. 

9% от студентите изразяват подкрепата си за твърдението, че 

притежанието на хероин в малки количества (1-2 дози) не следва да се 
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санкционира по никакъв начин. Болшинството от студентите (71%) не 

подкрепят това твърдение, 20% не могат да преценят. 

12% от студентите подкрепят твърдението, че в закона трябва да се 

въведат  минимални дози от всеки вид наркотик, за чието притежание не се 

налагат никакви санкции, на противоположното мнение, че не подкрепят 

твърдението са 64% от студентите, а 23% не могат да преценят. 

По отношение на употребата на екстази, хероин и пушенето на канабис от 

време на време, болшинството от студентите се обединяват около твърдението, 

че не приемат тяхната употреба, независимо от количеството, като 

относителният дял по отношение на употребата на екстази е 83%, на хероин –

87%, на канабис – 65%.  

36% от студентите заявяват, че не приемат пушенето на цигари, 

независимо от количеството, 44% от тях не приемат ежедневната употреба на 

алкохол, независимо от количеството. 

42% от студентите приемат при ограничени количества пушенето на 

цигари, 42% приемат при ограничени количества ежедневното пиене на 

алкохол, 19% от студентите приемат пушенето на канабис от време на време в 

ограничени количества, 4% приемат употребата на екстази в ограничени 

количества. 

11% от студентите приемат пушенето на цигари, независимо от 

количеството, 4% приемат ежедневната консумация на алкохол, независимо от 

количеството, 3% приемат пушенето на канабис от време на време, независимо 

от количеството.  

Колебаещите се дали приемат употребата на екстази, хероин, канабис от 

време на време, пушенето на цигари, ежедневната употреба на алкохол за 

всички твърдения са в порядъка от 11 до 12%. 

По отношение гореописаните твърдения, не се отчитат големи разлики (те 

са в порядъка до 5%) в мнението на студентите по отношение на пол или курс. 

83% от студентите смятат, че употребата на наркотични вещества е 

проблем за нашето общество, 8% са на обратното мнение, 10% не могат да 

преценят. 


