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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

Въведение 
 

В рамките на изпълнение на Договор №ДР-92/15.09.2020 г. с 

предмет: „Провеждане на социологически проучвания „Нагласи и 

употреба на психоактивни вещества“ по обособена позиция 7- 

Национално представително проучване „Нагласи и употреба на 

психоактивни вещества сред общото население 15-64 г. в 

България“ бе извършено социологическо изследване сред широка 

общественост в страната. Проучването бе проведено по метода на 

пряко стандартизирано интервю.  

В рамките на изследването са събрани отговори на 3838 лица. 

Във въпросника са поставени въпроси свързани със семейната 

среда, с обкръжението, с употребата на медикаменти, цигари, 

алкохол и други психоактивни вещества, както и въпроси свързани 

с информираността и нагласите на общото население по 

отношение на употребата на психоактивни вещества. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ НА 

ПРОУЧВАНЕТО: 

Нагласи и употреба на 

психоактивни вещества 

сред  общото население в 

България  

ТЕРИТОРИЯ НА 

ПРОУЧВАНЕТО: 

Национално 

представително 

проучване 

ОБЕКТ НА 

ПРОУЧВАНЕТО: 

Общо население 15-64г. 

МЕТОДИКА НА 

РЕГИСТРАЦИЯ: 

Пряко стандартизирано 

интервю  

ОБЕМ НА 

ИЗВАДКАТА: 

3838  лица 
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

Демографски профил на участниците в анкетата 

 

Общо население 15-64г. 

 

Процентно 

разпределение на 

анкетираните 
    

Мъже             48,2% 

Жени             51,8% 

  

15-17 години               3,6% 

18-29 години             20,7% 

30-39 години              24,0% 

40-49 години              19,9% 

50-59 години             20,4% 

60-64 години             11,3% 

  

Без образование/незавършено начално/не съм 

ходил(а) на училище 

              0,2% 

Начално или незавършено основно 
образование 

              0,5% 

Основно образование             20,9% 

Незавършено средно образование               2,0% 

Средно образование             51,2% 

Висше образование (степен „бакалавър“)               9,7% 

Висше образование (степен „магистър“)             15,1% 

Висше образование (образователна и научна 

степен „доктор“) 

              0,4% 

 

Анализ на получените резултати 

Въвеждащи въпроси  

В началото на изследването изследваните лица дават информация за собствения си семеен 

и социален статус, за това в какво домакинство живеят с какви хора, попадат в едно 

обкръжение и как прекарват личното си и свободно време. 

Около една четвърт от лицата, попаднали в изследването са посочили, че към момента на 

попълване на анкетата работят на работа, която изисква квалифициран труд. Други 16,6% 

също работят, но са се самоопределили като изпълняващи неквалифициран труд.  
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

Близо 16% пък са лицата, които са на позиция, свързана с изпълнителни функции. 6,7% от 

анкетираните са пенсионери, а почти еднакъв дял от всички взели участие в изследването 

са служители с ръководни функции, квалифицирани специалисти и ученици. 

Под 5% са частните собственици, студентите, домакините, сезонните работници, тези, 

които съвместяват работа с учене, работещите пенсионери и жените по майчинство, като 

сред тях попадат и лицата останали без работа и не търсещи такава към момента на 

провеждане на проучването. 

Фигура 1. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Какъв е вашият социален статус?" 

 

0.5%

1.8%

1.9%

2.0%

2.2%

3.0%

3.4%

3.9%

4.3%

5.1%

5.5%

5.5%

6.7%

15.8%

16.6%

24.9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Майчинство

Пенсионер (работещ)

Сезонна работа

Работещ и учащ

Неработещ и нетърсещ работа

Домакиня

Безработен (рег.в бюро по труда)

Студент

Частен собственик

Квалифициран специалист 
(учител,лекар,адвокат,архитект и др)

Ученик

Служител, с ръководни функции

Пенсионер

Служител, с изпълнителни функции

Работещ, неквалифициран труд

Работещ, квалифициран труд
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

По отношение на състава и характера на домакинствата в изследването, повече от 45% от 

анкетираните са посочили, че са женени или омъжени. На второ място е делът на 

неженените/неомъжените – 27%, а 15,3% са лицата, които съжителстват със свой партньор, 

но без да имат официален брак. 

6,5% са разведените лица, а 3,4% от анкетираните са изгубили своя съпруг или съпруга. 

Едва 1,2% от лицата са посочили, че не живеят със своя партньор, но без официален развод, 

а единични случаи не са посочили отговор на въпроса. 

Фигура 2. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Какъв е вашият семеен статус?" 

 

В унисон с предходния въпрос, най-много са тези лица, които са посочили, че 

домакинството им се състои от двама възрастни (партньори) с техните деца. На следващо 

място са партньори без деца, а 16,1% от анкетираните живеят сами. 

В 4,8% от случаите домакинствата са съставени от един възрастен с деца, 2,2% са 

пълнолетните лица, които живеят с един от своите родители.  

Под 1,5% са анкетираните, които са посочили, че живеят в големи семейства или такива 

съставени от възрастни, без деца.  

0.6%

1.2%

3.4%

6.5%

15.3%

27.0%

45.9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Без отговор

Разделен(а) без официален развод

Вдовец / вдовица

Разведен(а)

Съжителство без брак

Неженен / Неомъжена

Женен / Омъжена
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

По 0,2% пък са живеещите с баба/дядо, брат или сестра. 1,1% от попадналите в изследването 

не дават отговор на въпроса.  

Фигура 3. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Как бихте описали модела на вашето 
домакинство?" 

 

Близо 90% от лицата са посочили, че държат в много голяма степен на доброто семейство, 

а на второ място се нарежда приятелството. Личната свобода и любовта са много важни за 

съответно 77,8% и 76,3% от отговорилите, като сред тях преобладават предимно лица 

между 15 и 39 години. 

Веднага след добрата професия се нарежда и доброто образование. Прави впечатление, че 

на добрата професия в много голяма степен държат по-голямата част от учащите (15-7 

години) и младежите (18-29 години), попаднали в изследването, докато доброто 

образование е мислено като важно от по-възрастните участници (над 30 години). 

Парите и сексът са много важни за 57,9% и 51,5% от изследваните лица, а забавленията са 

от съществено значение за 41,4% от анкетираните, сред които предимно лица под 29 години. 

1.1%

0.2%

0.2%

1.0%

1.3%

2.2%

4.8%

16.1%

26.4%

46.6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Без орговор

Живея с брат/сестра

Живея с баба/дядо

Само възрастни, без деца

Големи семейства

Аз и един родител

Един възрастен с деца

Лице, живеещо само

Двама партньори без деца

Двама партньори с деца
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

На религията в много голяма степен държат една четвърт от всички изследвани, като с 

нарастване на възрастта, нараства и дела на тези, за които тя е много важна. 

Именно религията е областта, на която държат най-малък процент от участниците в 

изследването, като на втори по важност е сексът. 

Фигура 4. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Доколко държите на:" 

 

Макар личната свобода да се нарежда на трето място по важност за преобладаващата част 

от участниците в изследването, най-голям дял от тях споделят, че в действителност имат 

такава за себе си. Над 85% потвърждават, че имат добри приятели и добро семейство, а 

83,3% посочат, че имат възможност безпрепятствено да изповядват религията си, въпреки, 

че тя е определяна като по-малко важна за цялата изследвана съвкупност. 

Споделена любов и задоволителен сексуален живот имат съответно 69,3% и  63,6% от 

отговорилите, без значение тяхната възраст. 

25.0%

41.4%

51.5%

57.9%

65.9%

72.2%

76.3%

77.8%

82.0%

89.8%

51.9%

51.0%

40.2%

40.0%

29.4%

25.2%

21.0%

20.9%

17.2%

9.0%

22.5%

7.2%

8.1%

1.7%

4.4%

2.5%

2.4%

1.1%

0.4%

1.1%

0.6%

0.4%

0.2%

0.3%

0.3%

0.1%

0.3%

0.2%

0.3%

0.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Религията

Забавленията

Секса

Парите

Доброто образование

Добрата професия

Любовта

Личната си свобода

Приятелството

Доброто семейство

Много Средно Не държа Без отговор
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

Добра професия и добро образование имат приблизително сходен дял от интервюираните, 

като сред тях попадат най-много от изследваните висшисти и работещите на ръководни 

позиции или изпълняващите квалифициран ръчен труд.  

Достатъчно забавления имат повече от половината респонденти, като сред тях мнозинство 

са лицата до 39 години, а най-малко пък са тези, които са посочили, че разполагат с 

достатъчно пари.  

Сред последните (една трета от респондентите) преобладават лица в активна трудоспособна 

възраст (между 30-49 години), които са с придобито висше образование степен „бакалавър“ 

или „магистър“. 

Фигура 5. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Имате ли:" 

 

Съпоставката на двата въпроса, показват, че по-голямата част от лицата, които държат в 

много голяма степен на доброто семейство в последствие са посочили, че имат такова. 

Същото се отнася и до лицата, за които е важно да са заобиколени от добри приятели или 

да имат лична свобода.  

33.4%

56.1%

58.0%

61.5%

63.6%

69.3%

83.3%

84.7%

86.7%

89.7%

58.7%

32.5%

31.6%

28.2%

22.0%

23.9%

5.1%

9.6%

5.9%

5.8%

7.9%

11.4%

10.5%

10.3%

14.4%

6.8%

11.6%

5.8%

7.4%

4.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Достатъчно пари

Достатъчно забавления

Добро образование

Добра професия

Задоволителен сексуален живот

Споделена любов

Възможност да изповядвате своята религия

Добро семейство

Добър приятел, добри приятели

Лична свобода

Да Не Не мога да преценя
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

Таблица 1. Процентно разпределение на отговорилите на „Доколко държите на: Доброто семейство“ и „Имате ли 
добро семейство“ 

  Имате ли добро семейство 

Да Не Не мога да преценя 

Доколко държите 

на доброто 

семейство 

Много 79,6% 6,4% 3,8% 

Средно 5,0% 2,4% 1,6% 

Не държа 0,1% 0,6% 0,4% 

Без отговор   0,1%   

 

Таблица 2. Процентно разпределение на отговорилите на „Доколко държите на: приятелството“ и „Имате ли 
добър приятел ,добри приятели“ 

  Имате ли добър приятел, добри приятели 

Да Не Не мога да преценя 

Доколко държите 

на приятелството 

Много 75,1% 3,0% 3,9% 

Средно 11,2% 2,8% 3,2% 

Не държа 0,2% 0,1% 0,2% 

Без отговор 0,3%     

 

Таблица 3. Процентно разпределение на отговорилите на „Доколко държите на: личната си свобода“ и „Имате ли 
лична свобода“ 

  Имате ли лична свобода 

Да Не Не мога да преценя 

Доколко държите 

на личната си 

свобода 

Много 72,7% 2,8% 2,3% 

Средно 16,3% 2,7% 1,8% 

Не държа 0,6% 0,2% 0,4% 

Без отговор 0,2% 0,1%   

 

Малко повече от половината посочили, че държат на любовта в своя живот са споделили, 

че тя присъства в ежедневието им и я споделят със свой партньор или близки. 

Таблица 4. Процентно разпределение на отговорилите на „Доколко държите на: любовта“ и „Имате ли споделена 
любов“ 

  Имате ли споделена любов 

Да Не Не мога да преценя 

Доколко държите 

на любовта 

Много 59,1% 14,1% 3,0% 

Средно 9,7% 7,7% 3,6% 

Не държа 0,2% 2,1% 0,1% 

Без отговор 0,2% 0,1%   

 

Приблизително една втора от тези, които пък се стремят да имат добра професия са успели 

да я открият и са отбелязали, че към момента на попълване на анкетата имат такава.  
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

По-малко са тези, които държат да имат добро образование, но в действителност са успели 

да го постигнат. По-ниските проценти спрямо предходните категории, биха могли да се 

дължат на спецификите на изследваната съвкупност, в която са включени учащи и 

значителен дял от възрастни, за които най-високата степен на придобито образование е 

средно. 

Таблица 5. Процентно разпределение на отговорилите на „Доколко държите на: Добрата професия“ и „Имате ли 
добра професия“ 

  Имате ли добра професия 

Да Не Не мога да преценя 

Доколко държите на 

добрата професия 

Много 51,6% 14,3% 6,3% 

Средно 9,4% 12,4% 3,4% 

Не държа 0,4% 1,5% 0,6% 

Без отговор 0,1%     

 

 

Таблица 6. Процентно разпределение на отговорилите на „Доколко държите на: Доброто образование“ и „Имате 
ли добро образование“ 

  Имате ли добро образование 

Да Не Не мога да преценя 

Доколко държите на 

доброто образование 

Много 47,5% 13,6% 4,8% 

Средно 10,1% 14,7% 4,6% 

Не държа 0,2% 3,1% 1,0% 

Без отговор 0,2% 0,2%   

 

 

Процентите започват да спада, когато става въпрос за възможност за изповядвате своята 

религия или наличието на достатъчно финансови средства.  

Под една четвърт от тези, които държат на религията си в много голяма степен са посочили, 

че имат възможност да я изповядват, а от всички, за които парите са от съществена важност, 

само 22% са избрали опцията, според която към момента на анкетирането разполагат с 

достатъчно средства.  
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

Таблица 7. Процентно разпределение на отговорилите на „Доколко държите на: Религията“ и „Имате ли 
възможност да изповядвате своята религия“ 

  Имате ли възможност да изповядвате своята религия 

Да Не Не мога да преценя 

Доколко държите 

на религията 

Много 23,4% 1,0% 0,6% 

Средно 44,6% 2,7% 4,6% 

Не държа 14,8% 1,3% 6,4% 

Без отговор 0,5% 0,1%   

 

Таблица 8. Процентно разпределение на отговорилите на „Доколко държите на: парите“ и „Имате ли достатъчно 
пари“ 

  Имате ли достатъчно пари 

Да Не Не мога да преценя 

Доколко държите 

на парите 

Много 22,0% 32,2% 3,7% 

Средно 10,9% 25,2% 3,8% 

Не държа 0,4% 0,9% 0,4% 

Без отговор   0,3%   

 

Като цяло, сферите на живота, свързани с подсигуряването на добра семейна среда, 

намирането на добри приятели и постигането на лична свобода, към които най-много от 

интервюираните се стремят са постигнати от тях и на практика.  

Това се потвърждава и от получените отговори, които показват, че най-често изследваните 

лица прекарват свободното си време с членовете на своето семейство, приятели или 

партньори. 

Под двадесет на сто са тези, които прекарват време с колеги, с които работят или свои 

съученици или състуденти.16,5% разчитат на своите съседи, а 14,1% общо от 

интервюираните отбелязват, че обикновено са сами или имат домашен любимец, който е 

техен компаньон. 
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

Фигура 6. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „С кого прекарвате свободното си време" 

  

 Едва 1,6% от отговорилите отбелязват, че нямат свободно време, но пък всички от тях са 

споделили, че към момента на анкетиране имат добро семейство, добри приятели и 

достатъчно пари.  

 

1.6%

0.9%

5.0%

9.1%

16.5%

19.8%

36.6%

63.0%

66.4%
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

Употреба на медикаменти, цигари, алкохол и други 

психоактивни вещества 

Медикаменти  

Фигура 7. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „В колко от последните 30 дни сте употребявал(а) 
някакво лекарство?“  

 

През последния месец малко под половината от респондентите са приемали някакъв 

лекарствен продукт. Най-често това се е случвало редовно – в 20 и повече дни (16,4%) или 

по изключение – в 1 или 2 дни (11,7%). В 3 до 9 дни лекарство са приемали 9,5%, а в 10 до 

19 – 4,6%. Не са използвали никакво лекарство през последните 30 дни 57,8% от 

анкетираните.  

Жените по-често прибягват до употребата на лекарствени продукти, а с увеличаване на 

възрастта се увеличава и делът на лицата, които ежедневно приемат медикаменти.  
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

Фигура 8. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Употребявал(а) ли сте някои от изброените 
медикаменти без лекарско предписание?“  

 

2.6%

0.9%
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1.1%

0.6%
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

Най-употребяваните от респондентите медикаменти без лекарско предписание са 

„Седалгин Нео“ (общо 7,8% от анкетираните са употребявали някога), други сънотворни 

/успокоителни (4,7%), „Диазепам“ (4,1%), „Ксанакс“ (3,2%), „Хлофазолин“ (2,7%). 

Предимно случаите на употреба без лекарско предписание са били преди повече от 12 

месеца. В последните 30 дни най-често на респондентите се е случвало да прибягват до 

употребата на други сънотворни и успокоителни без лекарско предписание.  

Фигура 9. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Колко често сте употребявал(а) без лекарско 
предписание сънотворни, транквилизатори, антидепресанти или антипаркинсонови медикаменти през последните 
12 месеца?“  

 

Делът на употребявалите сънотворни, транквилизатори, антидепресанти или 

антипаркинсонови медикаменти през последните 12 месеца без лекарско предписание е 

общо 3,5%. Приблизително равни са дяловете на употребявалите през последната година, 

разгледани по честоти между 1-2 пъти годишно и ежедневно.  
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96.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1-2 дни 
годишно

3-10 дни 
годишно

Средно веднъж 
месечно

Средно 2-4 дни 
месечно

Средно 2-5 дни 
седмично

Повече от 5 
дни седмично

Не съм 
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

Мнозинството от респондентите не са употребявали подобни медикаменти без лекарско 

предписание през последните 12 месеца (96,5%).  

Малко по-често жените споделят за подобна практика, както и най-възрастните 

респонденти в изследваната съвкупност (над 50-годишните).  

Фигура 10. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Колко често сте употребявал(а) без лекарско 
предписание сънотворни, транквилизатори, антидепресанти или антипаркинсонови медикаменти през последните 
30 дни?“  

 

Още по-нисък е делът на употребявалите сънотворни, транквилизатори, антидепресанти 

или антипаркинсонови медикаменти през последните 30 дни без лекарско предписание 

(общо 2,2%). Най-често употребата е била под 10 дни за месеца. 97,8% от интервюираните 

посочват, че не са употребявали никой от тези медикаменти без лекарско предписание през 

последния месец.  
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

Отново практиката е по-характерна за жените и най-възрастните респонденти в 

съвкупността. За младежите, на които се е случила подобна употреба в последния месец, тя 

е била еднократна.  

Фигура 11. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Пил(а) ли сте някога хапчета (сънотворни, 
успокоителни, антидепресанти или антипаркинсонови) заедно с алкохол?“  

 

На общо 3,5% от анкетираните се е случвало да пият хапчета (сънотворни, успокоителни, 

антидепресанти или антипаркинсонови) заедно с алкохол. Предимно това обаче се е 

случило някога преди повече от 12 месеца. 96,5% от респондентите никога не са 

комбинирали алкохол с медикаменти.  

Не се наблюдават разлики по признак „пол“. В еднаква степен подобна комбинация се е 

случило да направят, както мъжете, така и жените в съвкупността. Актуалната употреба на 

медикаменти в комбинация с алкохол (през последните 30 дни) е по-характерна за по-
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

младите (18-29 и 30-39-годишните), докато на по-възрастните респонденти се е случвало 

предимно някога преди повече от година.  

Фигура 12. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Ако сте приемал(а) медикаменти (сънотворни, 
успокоителни, антидепресанти или антипаркинсонови) как си ги набавихте последния път?“  

 

В случаите, в които респондентите споделят за прием на медикаменти (сънотворни, 

успокоителни, антидепресанти или антипаркинсонови), обичайно те са предписани от 

медицинско лице. Дял от 1,2% (45 души) са се сдобили с препарата от свой приятел, познат 

или роднина. Без рецепта от аптеката са си набавили медикаментите 0,5% (20 души), а 0,2% 

(6 души) са ги взели от непознато лице.  

По-възрастните респонденти се придържат към употреба на медикаменти, предписани от 

медицински лица, докато при по-младите по-често се наблюдават алтернативни източници 

за набавяне на лекарствените продукти.  
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

Тютюнопушене 

Фигура 13. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Някога през живота си пушил(а) ли сте тютюн 
(цигари, пури или лула)?“  

 

Близо две трети от анкетираните някога през живота си са пушили тютюн (цигари, пури или 

лула). Мъжете по-рядко посочват, че никога не са употребявали тютюневи изделия.  
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

Възраст, на която е запалена първата цигара  

Употребата на цигари за пръв път се състои обичайно още в пубертета. Мнозинството от 

някога употребявалите тютюневи изделия е започнало още на възраст между 15 и 16 години 

(21,9%) или на 17-18 години (19,5%). За по-ранна употреба споделят общо 11,8%.  

Сравнително рядко се случва първа употреба на цигари да е над 18-годишна възраст (общо 

12,4%).  

Първата употреба на цигари до шестнайсетата година е по-честа при мъжете, докато делът 

на жените нараства при по-късно състоялата се употреба за пръв път.  
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Фигура 14. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „На колко години запалихте първата си цигара  (пура, 
лула)?“   
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

Фигура 15. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „На колко години започнахте да пушите ежедневно?“  

 

Ежедневната употреба на цигари е станала практика за най-голям дял от респондентите 

около навършването им на пълнолетие. До тази възраст постепенно нараства делът на 

започващите активна употреба. Същевременно все по-малки са дяловете на респондентите 

започнали по-късно активно да употребяват тютюневи изделия.  

От респондентите 14% заявяват, че не пушат ежедневно, а 35,5% никога не са пушили.  

И при ежедневната употреба обичайната стартова възраст за мъжете е по-ниска от тази за 

жените.  
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

Актуална употреба на цигари и честота на пушене 

фигура 16. процентно разпределение на отговорите на въпрос „Кога за последно сте пушил(а) тютюн (цигари, пури 
или лула)?“  

 

Най-висок процент от пушачите в съвкупността отбелязват, че са пушили през последните 

24 часа. Около половината от всички анкетирани лица са пушили през последното 

денонощие (45,5%). По-висок спрямо останалите се обособява и делът на пушилите преди 

повече от година (15%). През последния месец, но не в последните 24 часа, са употребявали 

тютюневи изделия 3,9% от респондентите, а в рамките на последната година, но не през 

последния месец – 1,5%.  

Делът на мъжете, които са пушили през последното денонощие, е по-голям от този на 

жените. С увеличаване на възрастта пропорционално се увеличава и делът на пушилите 

преди повече от 12 месеца.  
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 
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Фигура 17. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „В колко дни сте пушил(а) цигари, пури или лула през 
последните 12 месеца?“  

 

Пушачите в съвкупността предимно са употребявали в 5 и повече дни от седмицата 

тютюневи изделия. Посочилите този отговор са около половината от всички анкетирани. 

Значително по-редки са случаите с по-нисък интензитет на потребление.  

Фигура 18. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „В колко дни сте пушил(а) цигари, пури или лула през 
последните 30 дни?“  
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Процентните дялове за последните 30 дни се запазват приблизително същите за активно 

пушещите. В 20 дни и повече от последния месец са пушили 41,7% от всички анкетирани. 

Значително по-ниски са стойностите на дяловете на пушещите в 10-19 дни от месеца – 1,9% 

и на съвсем спорадично употребяващите (под 10 дни в месеца) – 4,9%.  

Фигура 19. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „През тези дни от последния месец обикновено по 
колко цигари на ден пушихте?“  

 

Основната регистрирана употреба на цигари е до около половин кутия дневно  (общо 

24,7%). Между половин кутия и една кутия дневно употребяват 17,7% от анкетираните. Над 

една кутия дневно е потреблението за 16,6% от респондентите.  

Делът на жените е водещ при употребата на до половин кутия цигари дневно, докато делът 

на мъжете е по-висок при потреблението в по-големи количества.  
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Фигура 20. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Правил(а) ли сте опит да спрете пушенето на 
тютюн?“  

 

Преобладаващият дял от пушачите не е правил опит за спиране на цигарите. Този отговор 

посочват 27,6% от всички анкетирани. Близо една пета от анкетираните лица на няколко 

пъти в живота си са правили опити да се откажат от тютюнопушенето. Веднъж до момента 

са опитали да се отърват от вредния навик 5% от всички респонденти.  

Делът на мъжете, които няколко пъти са опитвали да спрат да пушат е малко по-висок от 

този да жените. Същевременно делът на дамите е по-висок с много малка разлика от този 

на мъжете, които веднъж са правили опит за спиране на тютюнопушенето.  
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Фигура 21. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Какви мерки предприемате, за да спрете пушенето 
на тютюн?“  

 

Сред респондентите в изследването 34,1% никога не са пушили. От останалите, 27,6% не са 

предприемали никакви мерки за спиране на тютюнопушенето. Най-честият подход за 

спиране на цигарите, споделен сред всички респонденти, е намаляването на дневния брой 

консумирани цигари или рязкото им спиране. 0,9% опитват да се справят с проблема чрез 

използване на временни заместители като никотинови лепенки и таблетки. Други 

преминават към употреба на алтернативни средства, като електронни цигари (1,5%) и 

устройства за нагряване на тютюн (0,8%).  

Жените по-често избират постепенно да спрат цигарите, докато делът на мъжете, които 

предпочитат рязкото отказване от навика, е по-голям. Повече са и мъжете, които залагат на 

някой от алтернативните способи.   
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Сред по-възрастното поколение е по-разпространен като алтернативен способ временната 

употреба на никотинови лепенки и таблетки, докато електронните цигари и уредите за 

нагряване на тютюн са по-разпространен вариант сред около 30-годишните.  

Фигура 22. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Според вас, тютюнопушенето проблем ли е:“  
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Фигура 23. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Според вас, тютюнопушенето проблем ли е:“ 

 

Колкото по-генерализирано и отдалечено от индивидуалния случай на респондента е 

поставен въпросът дали тютюнопушенето представлява проблем, толкова по-висок е делът 

на готовите да потвърдят. Така 52,7% определят тютюнопушенето като проблем за 

страната, докато 45,3% го отнасят и към населеното си място.  

Жените и по-възрастните респонденти са по-склонни да определят употребата на цигари 

като проблем, както за страната ни, така и за населеното си място.  
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Наргиле 

Фигура 24. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Някога през живота си пушил(а) ли сте наргиле?“  

 

Малко над една пета от всички интервюирани някога в живота си са опитвали наргиле. По-

високи са дяловете на мъжете и по-младите респонденти в съвкупността (до 40-годишните).  

Фигура 25. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Кога за последно сте пушил(а) наргиле?“  

 

Най-висок процент от интервюираните са пушили наргиле преди повече от година (11,2%). 

В колкото по-близък период разглеждаме случаите, толкова по-нисък е делът на 

употребявалите.  
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Електронни цигари  

Фигура 26. Някога през живота си употребявал(а) ли сте електронни цигари? 

 

Делът на употребявалите някога електронни цигари е 37%. Преобладаващата част от тях са 

представители на младите и средните възрастови групи, хората с по-високо образование и 

доходи, живеещи основно в градовете.  

Актуалната употреба на електронни цигари е в рамките на около 3-4% от изследваната 

група, отново съсредоточена в по-високо статусните и по-високо образовани групи.  

Устройства за нагряване на тютюн  

Устройства за нагряване на тютюн са използвали 7,9% от респондентите. Делът на жените, 

които някога са употребявали подобно устройство е по-висок от този на мъжете. По-

характерна е употребата на устройства за нагряване на тютюн сред по-младите респонденти 

(до 40 години).  
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Фигура 27. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Някога през живота си употребявал(а) ли сте 
устройства за нагряване на тютюн?“  

 

Фигура 28. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Кога за последно сте употребявал(а) устройства за 
нагряване на тютюн?“  

 

През последното денонощие 1,5% (56 изследвани лица) са използвали устройство за 

нагряване на тютюн. Най-много от ползвалите някога такова устройство са го употребявали 

преди повече от година (3,1% или 120 лица).  
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Делът на жените, употребявали спрямо всеки от изследваните периоди, е по-голям от този 

на мъжете.  

Алкохол 

82,2% от българските граждани на възраст между 15 и 64 години споделят, че някога през 

живота си са консумирали алкохолни питиета. 17,8% посочват, че към момента на 

изследването никога не се е случвало да пият алкохол.  

Разпределението по пол показва, че мъжете по-често отбелязват, че някога са пили алкохол.  

Респондентите, попадащи във възрастовата група 15-17 години, по-рядко посочват, че към 

настоящия момент вече са консумирали алкохолни напитки. Подобен извод може да се 

направи и за интервюираните, самоопределили себе си като ученици.  

Живелите на столицата по-често споделят, че към момента на изследването първата 

консумация на алкохол вече се е случила.  

Респондентите, които вече са пушили тютюн, в по-голяма степен заявяват, че също така са 

употребявали и алкохол.  

Фигура 29. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Някога през живота си пил(а) ли сте алкохол?" 
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Възраст на консумация на първо питие 

Фигура 30. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „На колко години бяхте, когато изпихте първото 
си питие (не само отделна глътка)?" 

 

По отношение на възрастта, на която е консумирано първото алкохолно питие най-голям е 

делът на респондентите, които посочват, че това се е случило на 17-18 години – 31,9%. 

21,3% от анкетираните споделят, че за първи път са пили алкохол на 15-16-годишна възраст, 

а при 13,8% това събитие е настъпило между 19-тата и 20-тата година. Под 14-годишна 

възраст първото си алкохолно питие са изпили 8,3% от анкетираните, докато дяловете на 

отговорилите, че това се е случило на възраст между 21 и 25 години, и на тези, които 

посочват възраст над 25 години, са съответно 4,5% и 1,7%.  

Мъжете по-често са консумирали алкохол за първи път до 18-годишна възраст, докато при 

жените това предимно се е случвало след 19-тата им година.  

Жителите на столицата в по-голяма степен са споделяли, че първото алкохолно питие е 

изпито до навършването на 16 години. В областните градове преобладаващо първото питие 
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се изпива на  възраст 17-18 години, докато в малките градове – на 19 години и повече 

години.  

Актуална консумация и честота на консумиране на алкохол  

Фигура 31. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Кога за последно сте пил(а) алкохол?“ 

 

Мнозинството от анкетираните български граждани – 63,7%, заявяват, че последната им 

употреба на алкохол се е случила през последните 30 дни. 10,6% е делът на респондентите, 

които за последен път са пили алкохол през последните 12 месеца, но не през последните 

30 дни. 6,7% от анкетираните свидетелстват за последна алкохолна консумация преди 

повече от 12 месеца.  

Мъжете по-често посочват, че за последно са консумирали алкохол през последния месец, 

докато при жените това по-често се е случвало през последните 12 месеца или преди повече 

от година 
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Жителите на по-малките градове по-рядко споделят за последна алкохолна консумация през 

последните 30 дни.  

Фигура 32. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „В колко дни сте пил(а) алкохолни напитки през 
последните 12 месеца?" 

 

По отношение на дните от последната една година, в която е консумиран алкохол, най-

високи са дяловете на заявилите, че са пили средно в 2 до 4 дни месечно, и на отговорилите, 

че това се е случвало в 2 до 5 дни седмично – съответно 23,3% и 21,3%. 10,7% от 

интервюираните български граждани споделят, че са пили алкохол средно веднъж месечно 

през последните 12 месеца, а 8,9% – в 5 и повече дни всяка седмица. За консумация на 

алкохолни питиета в 3 до 10 дни от последната година свидетелстват 7,2% от 

респондентите, а при 3,7% става въпрос за употреба на алкохол през 1-2 дни от годината. 

6,7% от изследваните лица не са консумирали спиртни напитки през последните 12 месеца.  

Разпределението по пол показва, че по-редките консумации на годишна база – 1-2 дни 

годишно и 3-10 дни годишно, се наблюдават по-често при жените. Мъжете по-често 
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споделят, че са пили средно в 2 до 5 дни седмично, както и в 5 и повече дни всяка седмица 

през последната година.  

Респондентите, попадащи във възрастовите групи 50-59 години и 60-64 години, по-често 

посочват, че са употребявали алкохол в 5 и повече дни всяка седмица през последните 12 

месеца.  

Фигура 33. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос ВВ колко дни сте пил(а) алкохолни напитки през 
последните 30 дни?" 

 

18,2% от българските граждани на възраст 15-64 години са консумирали алкохолни напитки 

в 2-3 дни през последния един месец. 14,7% от интервюираните споделят, че подобно нещо 

се е случвало в 4 до 9 дни от последните тридесет, докато с равни относителни дялове от 

12,4% са заявилите, че са пили алкохол в 10 до 19 дни, и на отговорилите, че са консумирали 

спиртни питиета в 20 и повече дни от последния месец. При 9,5% от респондентите 

алкохолна употреба е ставала факт веднъж през последните 30 дни. 14,6% от изследваните 

лица не са употребявали алкохол през последния един месец.  
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Жените по-често посочват, че през последните 30 дни са консумирали алкохол само веднъж. 

Техният дял е по-висок и сред заявилите, че не са употребявали алкохолни питиета през 

последния един месец. При останалите показатели мъжете имат превес, като той е най-

отчетлив по отношение на употребата на алкохол в 20 и повече дни през последния месец.  

Фигура 34. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „В дните, в които сте консумирали алкохол през 
последния месец, обикновено по колко питиета сте пил(а)?" 

 

Една трета от анкетираните български граждани споделят, че в дните от последния месец, 

когато са употребявали алкохол, е ставало въпрос за консумация на едно питие. 24% от 

респондентите са изпивали по две питиета в дните, когато са пили, а 8,3% – три питиета. 

3,5% е делът на отговорилите, че са консумирали по четири питиета. 1,4% е общият дял на 

консумиращите алкохол в големи количества (0,5% – пет питиета, 0,3% – шест питиета и 

0,6% – седем и повече). 11,2% от българските граждани между 15- и 64-годишна възраст не 

са пили алкохол през последните 30 дни.  
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Разпределението по пол показва, че жените по-често са консумирали до едно питие в дните 

от последния месец, когато са пили алкохол. Мъжете по-често са споделяли, че са пили 

между две и четири питиета, както и седем и повече.  

Жителите на столицата по-често са консумирали между две и четири питиета. 

Респондентите от областните градове, различни от столицата, са консумирали по-често до 

едно алкохолно питие.  

Фигура 35. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Пие ли се често алкохол в семейството и в 
приятелската ви компания?" 

 

По отношение на честотата на консумацията на алкохол в семейството и в приятелската 

компания най-голям е делът на респондентите, които посочват, че нито в тяхното 

семейство, нито в техния приятелски кръг се употребява често алкохол – 40,4%. 30,4% от 

интервюираните са на противоположната позиция – при тях алкохол се употребява често и 

в семейството, и сред приятелите. 23,9% споделят, че честата консумация е факт само в 

приятелската компания, а 3,5% – само в семейството.  
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Мъжете в по-голяма степен посочват, че често се консумира алкохол само в приятелската 

им компания, докато при жените е по-разпространен ситуацията, при която не се пие често 

алкохол нито в семейството, нито в приятелското обкръжение.  

Респондентите от възрастовата група 40-49 години в по-голяма степен споделят за честа 

употреба на алкохолни напитки и сред семейната, и сред приятелската общност. Хората на 

възраст 18-29 години по-често свидетелстват за честа консумация на спиртни напитки само 

в приятелската компания.  

Сред гражданите от столицата е по-често срещано да се употребява често алкохол и в 

семейството, и в приятелската компания.  

Видове консумиран алкохол  

Фигура 36. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Обикновено как пиете алкохол през дните, когато 
пиете?" 

 

45,2% от изследваните български граждани споделят, че винаги пият един и същ вид 

алкохолно питие. 18,5% от респондентите пият различни видове алкохолни напитки в 
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различните дни, но консумират само по един вид алкохол на ден, без да смесват. При 5,8% 

от интервюираните става въпрос за консумация на алкохол по необходимост и пият това, 

което им бъде предложено. 3,6% е делът на отговорилите, че в рамките на един ден 

консумират различни видове алкохолни питиета, а 2% пият такъв вид алкохол, с какъвто 

могат да се снабдят.  

Мъжете по-често посочват, че консумират различни алкохолни напитки, но само по един 

тип в рамките на деня. По-голям е делът на мъжете и при отговорилите, че в рамките на 

деня пият различни видове алкохол.  

Жителите на столицата в по-голяма степен заявяват, че пият различни видове алкохол, но 

само по един тип за ден, без да ги комбинират.  

Фигура 37. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Какво питие пиете обичайно? (За отговорилите, 
че винаги пият един и същ вид алкохол)" 

 

Сред респондентите, които винаги пият един и същ вид алкохол, концентратите са най-

често консумираната алкохолна напитка – 17,9% посочват тази опция. 13,3% от 

анкетираните посочват, че виното е обичайно употребяваната спиртна напитка, а за 12,2% 
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това е бирата. 1,6% е делът на отговорилите, че консумират коктейли всеки път, когато пият 

алкохол.  

Мъжете отдават своите предпочитания в по-голяма степен на бирата и концентратите, 

докато виното и коктейлите са по-предпочитани от представителите на женския пол.  

 

Фигура 38. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Какви алкохолни питиета консумирате? (За 
отговорилите, че консумират различни питиета през различните дни, без да ги смесват в рамките на един ден" 

 

Сред посочилите, че употребяват различни видове алкохолни напитки през различните дни, 

без да ги смесват в рамките на един ден, се наблюдава относителен паритет между 

отделните консумирани напитки. С най-голям дял отново са употребяващите концентрати 

(12,6%). Виното е избрано от 11,9%, а бирата – от 11,8%. 2,2% е делът на отговорилите, че 

консумират коктейли.  

Бирата и концентратите са по-предпочитани сред представителите на мъжкия пол. При 

коктейлите делът на жените е малко по-висок.  
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Фигура 39. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Какви алкохолни питиета консумирате в 
различните части на денонощието? (За отговорилите, че консумират различни видове алкохол в рамките на 
денонощието) 

 

Сред респондентите, които консумират различни алкохолни питиета през различните части 

на денонощието, бирата е най-предпочитаната спиртна напитка сутрин, на обяд и през деня. 

Вечерно време концентратите са най-често употребявани, докато в хода на вечерта 

предпочитанията между концентратите, виното и бирата са почти изравнени.  
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Количество консумиран алкохол. Злоупотреба с алкохол  

Фигура 40. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Колко често през последните 12 месеца сте 
консумирали 6 или повече стандартни питиета при едно отиване на дискотека или друго заведение, едно сядане на 
маса с компания или без и др.? " 

 

Мнозинството от изследваните български граждани (63,3%), заявяват, че не са консумирали 

6 и повече питиета по време на едно събитие, което може да предполага консумация на 

алкохол – отиване на дискотека, заведение и т.н. 18,3% е общият дял на респондентите, 

които споделят за поне един подобен случай. Най-често това се е случвало в 1-2 дни 

годишно (4,8%) и средно веднъж месечно (4,5%). С равни относителни дялове от 3,5% са 

отговорилите, че са консумирали 6 и повече питиета за кратък период от време в 3 до 10 

дни от годината, и на посочилите, че подобно нещо се е случвало средно в 2 до 4 дни всеки 

месец. При 1,6% от анкетираните става въпрос за честота от порядъка на 2-5 дни седмично, 

а при 0,5% – в 5 и повече дни от седмицата.  
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Фигура 41. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Напивал(а) ли сте се през последните 12 месеца?" 

 

18,8% е общият дял на анкетираните, които споделят за поне един случай на прекомерна 

консумация на алкохол през последните 12 месеца. Сред тях най-често става въпрос за 

напиване в рамките на един или два пъти – 10,4% са посочили именно подобна честота. 

4,2% от българските граждани са употребявали алкохол в големи количества в 3 до 10 пъти 

през последната година, а 1,9% – средно по веднъж всеки месец. 1,4% от анкетираните 

споделят за напиване в рамките на 2-3 дни всеки месец, докато респондентите, които се 

напиват всяка седмица, са под 1% (0,8% – средно по веднъж или 2 пъти седмично, и 0,1% – 

в 6-7 дни всяка седмица). Мнозинството от участвалите в проучването български граждани 

– 63,1%, не са злоупотребявали с употребата на алкохол през последната една година.  

Разпределението по пол показва, че жените по-често споделят, че не са се напивали през 

последните 12 месеца. При останалите опции, показващи напиване през последната година, 

са посочвани по-често от мъжете, като най-голямо е предимството при напиването в 

рамките на 1-2 пъти.  
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Жителите на столицата по-често са се напивали през последната една година спрямо хората 

от останалите населени места. Това е валидно в най-голяма степен за напиването веднъж 

или два пъти.  

Фигура 42. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Колко често през последната година сте 
установявали, че не можете да спрете да пиете, след като сте започнали?" 

 

Невъзможността за прекратяване на алкохолна употреба след нейното започване е слабо 

разпространен проблем сред българските граждани – 67,5% от анкетираните споделят, че 

никога не им се е случвало да не могат да спрат да пият алкохол, след като са започнали. 

Сред респондентите, които споделят за подобен проблем, най-много са посочилите, че им 

се е случвало по-рядко от ежемесечно през последната година – 4%. Дяловете на 

анкетираните, които споделят за наличието на подобен проблем ежеседмично, и на 

отговорилите, че срещат подобни трудности ежемесечно, са съответно 1,4% и 1,2%. 0,9% 

от участниците в проучването признават, че ежедневно или почти ежедневно изпитват 

трудности да спрат да пият алкохол, след като вече са започнали.  
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

Мъжете по-често са изпадали в невъзможност да спрат алкохола, след като вече са 

започнали. Това е валидно в най-голяма степен сред респондентите, които са изпадали в 

подобна ситуация по-рядко от ежемесечно.  

Фигура 43. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Колко често през последната година не сте 
успявали да извършвате задълженията си поради употреба на алкохол?" 

 

Мнозинството от интервюираните български граждани на възраст между 15 и 64 години 

(70,1%), не са имали проблеми с изпълнението на задълженията си поради употреба на 

алкохол през последната година. Сред респондентите, които споделят за подобен проблем, 

най-често това се е случвало по-рядко от ежемесечно – 3,7% от случаите. 0,7% са посочили, 

че им се случва ежемесечно, а 0,4% – ежеседмично. 0,1% е делът на анкетираните, които 

ежедневно или почти ежедневно имат проблеми да изпълняват задълженията си поради 

употреба на алкохол.  

Разпределението по пол показва, че мъжете по-често са изпадали в ситуацията да не мога 

да си изпълняват задълженията поради употребата на алкохол. 
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

Фигура 44. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Колко често през последната година сте имали 
нужда от алкохолно питие сутрин, за да влезете във форма след продължителна употреба на алкохол?" 

 

70,9% от интервюираните български граждани заявяват, че през последната година никога 

не им се е случвало да изпитват нужда от алкохолно питие сутрин, за да могат да влязат във 

форма сред продължителна употреба на алкохол. 4% е общият дял на респондентите, които 

са изпитвали подобна необходимост през последните 12 месеца. Те се разпределят както 

следва: 2,7% – по-рядко от веднъж месечно; 0,7% – ежеседмично; 0,4% – ежемесечно и 0,3% 

– ежедневно или почти ежедневно.  

Мъжете в по-голяма степен заявяват, че им се е случвало да имат нужда от алкохолно питие 

сутрин, за да влязат във форма.  
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

Фигура 45. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Колко често през последната година сте усещали 
чувство за вина или съжаление след употреба на алкохол?" 

 

Чувството за вина или съжаление след употреба на алкохол е слабо разпространена сред 

българските граждани на възраст между 15 и 64 години. 2/3 от интервюираните споделят, 

че през последната една година никога не им се е случвало да се чувстват по подобен начин 

поради употреба на алкохол. Сред респондентите, които са изпитвали подобни чувства, с 

най-голям дял (5,2%) са отговорилите, че през последните 12 месеца подобно нещо им се е 

случвало по-рядко от ежемесечно. 1,3% са споделили за чувство за вина или съжаление сред 

консумиран алкохол всеки месец, а с равни относителни дялове от 0,4% са посочилите, че 

ежеседмично са изпитвали такива емоции, и отговорилите, че това им се случва всеки ден 

или почти всеки ден.  

Повече мъже отколкото жени посочват, че са изпитвали чувство за вина или съжаление, 

след като са употребявали алкохол. 
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

Фигура 46. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Колко често през последната година не сте могли 
да си спомните какво се е случило предишната вечер поради употреба на алкохол?" 

 

Над две трети от участвалите в проучването български граждани (68,9%) са категорични, 

че през последната една година не е имало случай, в който поради алкохолна употреба да 

нямат спомен за събития от предходната вечер. При 4,2% от респондентите подобен случай 

е възниквал по-рядко от веднъж месечно през последната година, а при 1,3% – всеки месец. 

С много ниски дялове от 0,2% и 0,1% са отговорилите, че изпитват подобни проблеми всеки 

ден или почти всеки ден, както и посочилите, че на тях им се е случвало ежеседмично през 

последната една година.  

Разпределението по пол показва, че по-често мъже са споделяли за невъзможност да 

формулират ясни спомени за събития от предходна вечер поради консумация на алкохол.  
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

Проблеми в резултат от употребата на алкохол  

Фигура 47. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Имал(а) ли сте някога някой от посочените долу 
проблеми във връзка с ваша употреба на алкохол?" 

 

Мнозинството от интервюираните български граждани не са се сблъсквали с нито една от 

изброените във въпроса проблемни ситуации. При всяка една от тях броят на отрицателните 

отговори значително надхвърля този на положителните. Проблемите в семейството са най-

често срещаните неприятности, възникнали като резултат от употребата на алкохолни 

напитки – сред 5,2% от респондентите. За проблеми с полицията споделят най-малко 

интервюирани (1,6%).  
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

Степен на осъзнаване на възможни лични  проблеми с алкохола 

Фигура 48. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Според вас имате ли проблем с алкохола?" 

 

Над две трети от анкетираните български граждани (69,1%) са категорични, че нямат 

проблеми, свързани с употребата на алкохол. 1,5% признават за наличието на такъв 

проблем. 4,2% е делът на респондентите, които се затрудняват да дадат ясен отговор и не 

могат да преценят.  

Респондентите от възрастовата група 50-59 години по-често признават за проблеми, 

свързани с тяхната лична употреба на алкохол.  
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

Фигура 49. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Ако  смятате, че имате проблем с употребата на 
алкохол, правил(а) ли сте опит(и) да го преодолеете и ако „да”, какъв/какви? " 

 

По отношение на опитите за преодоляване на проблемите, породени от употребата на 

алкохол, може да се каже, че много малко български граждани предприемат каквито и да 

било действие. 0,7% от анкетираните са се опитали да преодолеят проблемите си сами, 

докато 0,1% са потърсили помощ от приятели и роднини. 0,5% от респондентите споделят, 

че не са правили опити за преодоляване на алкохолни проблеми, а 0,2% са на мнение, че 

нямат проблеми с алкохола.  
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

Фигура 50. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Бил ли е приятел или лекар притеснен за вашата 
употреба на алкохол, като ви е предлагал да преустановите?" 

 

Мнозинството от участвалите в проучването български граждани между 15 и 64 години са 

категорични, че никога не им се е случвало техен приятел или лекар да е изпитвал 

притеснение от употребата им на алкохол и да е предлагал тя да бъде преустановена. 2,2% 

е общият дял на заявилите, че някога им се е случвало нещо подобно – от тях 1,5% споделят, 

че е имало такъв случай, но не през последната година, и 0,7%, при които подобно събитие 

е настъпило през последните 12 месеца.  
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

Нагласи към употребата на алкохол  

Фигура 51. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Според Вас употребата на алкохол проблем ли е:" 

 

Употребата на алкохол се разпознава като проблем от българските граждани на възраст 

между 15 и 64 години. В по-голяма степен те го намират за проблем за страната, отколкото 

за своето населено място – 46,6% от анкетираните посочват, че е проблем за страната, 39,6% 

– за града или селото, в което живеят. Респективно по-голям е делът на респондентите, 

според които консумацията на спиртни напитки не е проблем за населеното място спрямо 

този на анкетираните, които посочват, че алкохолът не представлява проблем за страната – 

съответно 33,4% срещу 26,9%. Съществени са дяловете и на затрудняващите се да оценят 

въздействието на алкохолните напитки – съответно 26,6%, когато става въпрос за страната, 

и 27% – за населеното място, което обитават.  

Разпределението по пол показва, че жените по-често разпознават употребата на алкохол 

като проблем и за страната, и за града или селото, в което живеят.  
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Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

Респондентите от възрастовата група 60-64 години в по-голяма степен смятат, че 

алкохолната консумация представлява проблем за страната и за населеното място, в което 

живеят.  

Жителите на малките градове по-често определят употребата на алкохол като проблемна – 

и за страната, и за своя град.  

Фигура 52. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Какво е отношението ви към следните 
твърдения?" 

 

Мнозинството от участвалите в проучването български граждани разпознават алкохола 

като оказващ отрицателно въздействие върху качеството на работата и върху здравето на 

човека – около подобна позиция се обединяват съответно 73,6% и 66%. 51% са съгласни с 

твърдението, че алкохолът носи предимно неприятности. Респективно несъгласие с 

твърденията, че употребата на алкохол се отразява положително върху качеството на 

работата и че оказва благоприятно въздействие върху здравето, се изразява от съответно 

78,6% и 67,1% от анкетираните. По отношение на твърденията, че употребата на алкохол 

води до приятни изживявания и че алкохолът подпомага създаването на нови приятелства, 
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дяловете на съгласните и на несъгласните са доста близки – за приятните изживявания 

38,4% подкрепят, 37,5% са несъгласните, докато за загубата на приятели 37,4% са 

съгласните срещу 38,9% несъгласни.  

Жените по-често са съгласни с твърденията, че употребата на алкохол е вредна за здравето, 

че носи предимно неприятности, че води до загуба на приятели, както и че се отразява 

негативно върху качеството на работата. Повече мъже са на мнение, консумацията на 

алкохол оказва благоприятно въздействие върху здравето, води до приятни изживявания и 

подпомага създаването на нови приятелства. 

Респондентите, които са употребявали алкохол някога през живота си, заявяват по-голяма 

подкрепа за твърденията, че употребата на алкохол води до приятни изживявания и 

подпомага създаването на нови приятелства.  

Фигура 53. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Бил(а) ли сте през последните 12 месеца жертва 
на агресия от страна на някой, който е пил?" 
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Мнозинството от българските граждани – 91,8%, заявяват, че през последните 12 месеца не 

са били жертва на агресия от страна на човек, употребяващ алкохол. 6,4% са на 

противоположната позиция и са споделили, че се е случвало да бъдат обект на агресивно 

поведение от човек, злоупотребил с алкохол, през последната една година.  

Респондентите, попадащи във възрастовите групи 18-29 години и 60-64 години, по-често 

споделят за агресия към тях от страна на употребил алкохол човек.  

Жителите на столицата по-често са ставали обект на агресия от човек, злоупотребил с 

алкохола, спрямо хората от останалите населени места.  

Психоактивни вещества 

Наркотиците в обкръжението на младите хора 

Употребата на забранени вещества често води своето начало от социалния кръг на 

употребяващите. Според данните от настоящето изследване, ако в обкръжението на дадено 

лице се употребяват наркотични вещества е много по-вероятно и то да употребява такива. 

Би могло да се твърди и че това е причина за първоначална употреба, вземайки предвид 

големия дял анкетирани, които  споделят, че са вземали наркотични вещества, за да се 

впишат в компанията си.  

Таблица 9 Процентно разпределение на отговорите на въпрос "Има ли хора в обкръжението ви, които употребяват:" 

Има ли хора в обкръжението ви, които употребяват 

: Да Не Не знам 

Марихуана 9,4% 79,3% 11,3% 

Амфетамини 2,3% 85,3% 12,4% 

Кокаин 2,3% 86,5% 11,1% 

Хашиш 2,3% 86,5% 11,2% 

Екстази 1,4% 86,4% 12,2% 

Метамфетамини (пико и др.) 1,0% 86,7% 12,3% 

Друго 0,3% 76,4% 23,2% 

Хероин 0,2% 89,7% 10,2% 

Традиционно марихуаната е най-употребяваното наркотично вещество. Близо 10% от 

анкетираните граждани на страната потвърждават, че в тяхното обкръжение се пуши 

марихуана. По-твърдите наркотични вещества, като екстази, метамфетамини и хероин са 



                                                

 

 

 

64 
 

Национално представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества 

сред общото население 15-64 г. в България“ 

относително слабо разпространени. Въпреки това се обособяват дялове на анкетираните, 

които имат в обкръжението си хора, употребяващи амфетамини, кокаин и хашиш.  

Употребата на наркотични вещества е най-силно разпространена във възрастовата група от 

18 до 29 години и сред компаниите на мъжете. Както в обкръжението на по-младите, така и 

в тези на по-възрастните граждани на страната се пуши предимно марихуана. 

Статистически разрез по отношение на образованието на анкетираните показва, че 

образователният статус, също играе роля при вида употреба на забранени вещества. Ако 

приемем, че хората се намират в обкръжение със сходни социални характеристики, то 

кокаинът и марихуаната са разпространени сред компаниите на по-образовани хора, докато 

споделилите, че в обкръжението им се употребяват амфетамини са предимно с незавършено 

или основно образование. Категорично в столицата по-голям дял интервюирани споделят, 

че приятелите и познатите им вземат наркотици.  

Забелязва се, че изследваните лица, в чието обкръжение се взимат наркотични вещества 

държат в по-голяма степен на материалните неща (пари), отколкото на любов, добро 

семейство и образование. Те по-често посочват, че за тях е важно да се забавляват и да имат 

своята лична свобода. 
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Фигура 54. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „На вас лично предлагали ли са ви да употребите 
наркотици през последните 12 месеца? 

 

Около десет на сто от анкетираните жители на страната са получавали предложение за 

употреба на наркотик през последната година. Това най-често се е случвало веднъж или два 

пъти, като се обособява и група на лица получили подобно предложение между 3 и 5 пъти 

през изминалата година.  

Без съмнение младежите на възраст под 29 години получават подобни предложения 

значително по-често от останалите. Интервюираните без завършено образование по-често 

са споделяли, че са им предлагали наркотични вещества през изминалата година. До 

подобна ситуация се е стигало най-вече в столицата на страната.  

Лицата, които най-често са споделяли, че са получили повече от 10 такива предложения 

през изминалата година, са предимно хора, в чиито компании се употребяват 

метамфетамини и хероин. Забелязва се, че изследваните лица, в чиито компании се пуши 

марихуана много по-рядко от останалите са попадали в ситуация, в която някой им е 

предложил да употребят наркотик.  
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Фигура 55 Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Откъде предимно знаете за въздействието и 
последствията от употребата на наркотици?" 

 

Телевизията е основният източник на информация за въздействието и последствията от 

употребата на наркотични вещества. Малко над 65% от анкетираните споделят, че разбират 

за интересуващите ги специфики, свързани с употреба на наркотици, от предавания по 

телевизията. 42,1% получават тази информация от филми, а с относително равни дялове от 

около 37% се посочват като източници – информация поместена в интернет и разкази на 

приятели и познати. Най-нисък дял от интервюираните са коментирали тази тема със 

семейството си или са опитвали наркотични вещества лично.  

Анкетираните от различните възрастови групи се разминават в подходите си за намиране 

на информация, свързана с употребата на наркотици. Младежите на възраст между 15 и 29 

години по-често се информират от специализирани лекции и обучения, докато 

специализираната литература, предавания по телевизията и информация поместена във 

вестници са по-популярни сред анкетираните на възраст над 40 години. Мъжете вземат 

превес сред търсещите информация чрез личен опит, наблюдения и разкази на приятели. 
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Това важи и за интервюираните с по-ниско образование. Статистическото разпределение 

показва, че лицата, които лично са опитвали наркотични вещества по-често не държат на 

доброто образование и любовта, за сметка на личната им свобода, секса и забавленията.  

Употреба на наркотици 

Фигура 56. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Някога през живота си употребявал(а) ли сте 
наркотични вещества, вкл: канабис (марихуана, хашиш), стимуланти (амфетамин, метамфетамин, екстази, 
кокаин), халюциногени, инхаланти, анаболни стероиди?" 

 

Около една десета от интервюираните граждани на страната са споделили, че някога в 

живота си са опитвали наркотично вещество. Най-висок дял от употребявалите са на 

възраст между 18 и 29 години. Статистическото разпределение показва, че мъжете и 

респондентите с незавършено или средно образование по-често споделят, че са вземали 

наркотични вещества.  

Освен изброените демографски особености на употребяващите, се наблюдава и връзка 

между големината на населеното място, в което живеят и нивата на употреба. Делът на 

употребяващи е над два пъти по-висок в столицата, в сравнение с областните и малки 

градове в страната. В селата нивата на употребата са близо шест пъти по-ниски от тази в 

столицата. 

Отново се забелязва отразената в предходните въпроси тенденция, сочеща, че 

употребявалите ценят забавленията в много по-голяма степен от неупотребяващите 
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наркотични вещества. Те също по-често смятат, че нямат добра професия и образование, но 

същевременно считат, че се забавляват достатъчно и имат достатъчно лична свобода.  

Употребилите наркотични вещества често са сериозни пушачи и предразположени към 

злоупотреба с алкохол лица. Основен дял от тях признават и че през последния месец им се 

е случвало да взимат медикаменти (без лекарско предписание), а преди повече от месец 

често са смесвали такива медикаменти с алкохол. Това означава, че освен индикациите за 

неудовлетворение в житейски план сред употребяващите, тяхното поведение би могло да 

се определи като рисково, тъй като злоупотребяват и с вещества позволени от закона.  

Статистическото разпределение показва, че те най-силно подкрепят твърдението, че 

притежанието и употребата на хероин в малки количества (1-2 дози) не следва да се 

санкционира по никакъв начин, както и че в закона трябва да се въведат  минимални дози 

от всеки вид наркотик, за чието притежание не се налагат. 

Таблица 10. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Кога за последно сте употребявал(а) посочените 
по-долу вещества?" 

Кога за последно сте 

употребявал(а) посочените 

по-долу вещества? 
През 

последните 

30 дни 

През 

последните 

12 месеца, но 

не 

последните 

30 дни 

Преди 

повече от 

12 месеца 

Никога 
Без 

отговор 

Хероин 0,1% 0,2% 0,8% 97,1% 1,8% 

Метадон 0,1% 0,1% 0,2% 97,7% 1,9% 

Морфин, Кодеин, Лидол и др. опиати 0,1% 0,1%  98,0% 1,8% 

Кокаин 0,2% 0,4% 1,4% 96,2% 1,8% 

Амфетамини 0,2% 0,5% 1,4% 96,0% 1,9% 

Метамфетамини (пико и др.) 0,3% 0,1% 0,3% 97,4% 1,8% 

Екстази 0,1% 0,2% 1,0% 96,9% 1,8% 

LSD  0,1% 0,2% 97,8% 1,9% 

Халюциногенни гъби  0,1% 0,2% 97,9% 1,8% 

Марихуана 1,0% 1,3% 6,1% 89,7% 1,8% 

Хашиш  0,1% 1,8% 96,0% 2,1% 

„Дишане” на лепила, бронз и др. 0,1% 0,1% 0,2% 97,6% 2,0% 

Попърс 0,2%  0,9% 97,0% 1,8% 

Анаболни стероиди  0,2% 0,2% 97,8% 1,8% 

Комбинация от две и повече вещества 0,2%  0,6% 97,2% 1,9% 
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Актуалната употреба на наркотици различни от канабис в страната е затворена предимно в 

частни случаи, като употребяващите през изминалата година са под 1% за всяко едно от 

изброените вещества. Употребата на марихуана през последните 30 дни се посочва от 1% 

от респондентите, а през последната година – от общо 2,4%. Това е и веществото, което най-

висок дял от анкетираните са употребявали преди повече от година (6,1%).  

Марихуаната и хашишът са най-популярни сред интервюираните на възраст между 18 и 29 

години. Не се наблюдават други статистически значими разлики в разпределението на 

въпроса по възраст на респондентите, с изключение на това, че употребата за всяко от 

веществата е била осъществявана предимно от хора на възраст под 39 години. 

Употребявалите са предимно несемейни.  

Отново се забелязва, че употребяващите по-често не държат на доброто образование, 

професия и също така по-често отговарят, че към момента нямат такива. Почти всички 

вещества са най-силно разпространени в столицата. 

Таблица 11. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Възраст при първа употреба на някое от 
посочените в предходния въпрос вещества?“ 

СРЕДНА ВЪЗРАСТ ПРИ ПЪРВА УПОТРЕБА 

НА  ОСНОВНИТЕ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

 

Хероин 20 

Метадон 21 

Морфин, Кодеин, Лидол и др. опиати 24 

Кокаин 21 

Амфетамини 19 

Екстази 19 

Метамфетамини 21 

LSD 17 

Халюциногенни гъби 20 

Марихуана 19 

Хашиш 18 

„Дишане” на лепила, бронз, разтворители и др. 17 

Попърс 19 

Анаболни стероиди 19 

Средната възраст при първа употреба на изброените вещества най-често е след навършване 

на пълнолетие. Изключение правят LSD и дишане на лепила, бронз и други, чиято употреба 

започва по-често на 17 годишна възраст. Статистическото разпределение показва, че в 

столицата и малките градове употребата на някои от веществата често пъти започва в по-
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ранна възраст. Такъв пример е при екстази, чиято средна възраст за употреба в областните 

градове на страната е 22 години, докато в София и малките градове е 17 години.  Сходни са 

тенденциите и по отношение на кокаин, амфетамини и метамфетамини, но с по-малка 

възрастова разлика между групите употребяващи – като разминаването е в рамките на две-

три години.  

Фигура 57.  Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Каква беше причината за тази първа употреба на 
някое от веществата от предишните два въпроса? 

 

Основната причина, поради която интервюираните са стигали до употреба на наркотични 

вещества е любопитство (6,4%) и заради удоволствието от временния ефект (3,5%). 1,6% са 

взели наркотици от скука, 1,2% – защото го смятат за съвременния начин за развлечение, а 

1,2% – за да бъдат приети от компанията си.  

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

0.4

0.5

0.5

0.9

1.1

1.2

1.6

3.5

6.4

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

Защото се чувствах самотен(на)

Защото човек или хора, които харесвам, употребяват …

Защото такова поведение не се харесва от определени …

За да отстраня психологически стрес

Просто защото не успях да се преборя с изкушението

За да се откъсна от действителността

Бях принуден от друго лице (други лица)

Просто защото е лесно достъпно

За да покажа, че съм независима личност

Защото е модерно

За да подтисна собствени проблеми при общуването

За да се почувствам като един от "различните"

За да бъда приет(а) от другите (групата, компанията)

Защото е част от съвременния начин на развлечение

От скука, за разнообразие

За удоволствие, за да изпитам временен приятен ефект

От любопитство, да опитам нещо непознато
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И мъжете и жените опитват наркотични вещества предимно заради удоволствието от 

временния ефект и от любопитство. Мъжете по-често обаче, споделят, че са искали да се 

впишат в компанията си и да се чувстват „от различните“. Те в по-голяма степен споделят 

и че са имали различни психологически или емоционални проблеми. 

Лицата с по-ниско образование по-често са посягали към наркотични вещества, за да бъдат 

приети от обкръжението си и защото смятат, че това е част от забавленията в съвременния 

начин на живот.  

Фигура 58. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Къде употребихте за първи път някое от 
веществата?“ 

 

Наркотични вещества се взимат за първи път по-скоро в домашна обстановка, отколкото в 

различни заведения и по време на официални събития. Според получените данни от 

изследването купоните и домашните партита са основното място, на което анкетираните са 

употребявали наркотични вещества. Обособява се и група от респонденти, които са 

0.2%

0.2%

0.3%

0.6%

0.8%

1.0%

2.2%

2.4%

3.2%

0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5%

На концерт или спортно събитие

В кафене, ресторант, бар или друго предимно питейно 
заведени

Вкъщи сам(а)

Вкъщи с друг човек / други хора

В дискотека, уейв парти или друго място предимно за 
танцуван

В домашна обстановка у друг човек

На улицата, в градинка, парк, на открито

В домашна обстановка у приятели

На купон или домашно парти
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употребявали на улицата или на друго открито обществено място. Това най-рядко се е 

случвало на концерти и спортни събития.  

Младежите значително по-често са се запознавали с наркотичните вещества на купони, в 

нощни заведения, кафенета и ресторанти, докато интервюираните на възраст над 50 години 

по-често са опитвали наркотици в домашна обстановка или на домашно парти. Впечатление 

прави, че по-ниско образованите лица по-често започват употребата си от домашни 

събирания. 

Таблица 12. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „В колко дни през последните 12 месеца в колко дни 
сте употребявал(а) някое от веществата, посочени по-долу?" 

В колко дни 

през 

последните 12 

месеца сте 

употребявал(а) 

някое от 

посочените по-

долу 

вещества? 

1-2 дни 

годишно 

3-10 дни 

годишно 

Веднъж 

месечно 

2-4 дни 

месечно 

2-4 дни 

седмично 

5 и 

повече 

дни 

седмично 

Не през 

последните 

12 месеца 

Никога не съм 

употребявал(а) 

Без 

отговор  

Хероин              7,9% 88,9% 3,2% 

Метадон           0,1% 7,8% 88,9% 3,3% 

Морфин, Кодеин и 

др. опиати  0,1%   0,1%   7,6% 88,9% 3,3% 

Кокаин 0,2% 0,2% 0,2%    7,5% 88,9% 3,2% 

Амфетамини  0,2% 0,2%   0,1% 7,6% 88,9% 3,2% 

Метамфетамини 

(пико и др.) 0,2%  0,1%    7,6% 88,9% 3,3% 

Екстази 0,1% 0,1%  0,1%   7,6% 88,9% 3,3% 

LSD  0,1%     7,7% 88,9% 3,3% 

Халюциногенни 

гъби    0,1%   7,7% 88,9% 3,3% 

Марихуана 0,9% 0,5% 0,5% 0,2% 0,2% 0,2% 6,1% 88,9% 2,6% 

Хашиш 0,3%   0,1%   7,4% 88,9% 3,3% 

„Дишане” на 

лепила, бронз и 

др. 
      7,7% 88,9% 3,4% 

Попърс 0,1%  0,1% 0,1%   7,6% 88,9% 3,3% 

Анаболни 

стероиди      0,1% 7,7% 88,9% 3,3% 

Комбинация от 

две и повече 

вещества 
0,2%  0,1% 0,1%   7,6% 88,9% 3,3% 
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Пушенето е основният начин, по който анкетираните са приемали наркотични вещества, 

като освен при канабис, този начин на употреба е характерен в малка степен и по отношение 

на амфетамини и метамфетамини.  

Употребата на годишна база отново показва, че активно употребяващите в страната не са 

значителен дял. С дялове от около 7,5% се обособяват лицата, които признават, че са 

взимали изброените наркотични вещества, но преди повече от година. Актуално 

употребяващите вземат най-вече марихуана, кокаин, амфетамини и метамфетамини.  

Интересно е, че употребяващите по-често от останалите споделят, че не могат да преценят 

дали имат добро семейство, работа, образование и приятели. И тук се забелязва, че те в по-

голяма степен държат на личната си свобода, отколкото на образованието и добрата 

професия. Отново се забелязва, че употребата е най-силно застъпена в столицата.  

Таблица 13. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „В колко от последните 30 дни сте употребявал(а) 
някое от посочените по-долу вещества?  

 В колко от 

последните 30 дни сте 

употребявал(а) някое 

от посочените по-долу 

вещества? 

1-3  дни 4-9  дни 10-19 дни 20 и 

повече 

дни 

Не съм 

употребя

вал(а) 

през 

последни

те  30 дни 

Никога 

не съм 

употребя

вал(а) 

Без 

отговор 

Хероин        2,3% 88,9% 8,8% 

Метадон       0,1% 2,3% 88,9% 8,7% 

Морфин, Кодеин и др. 

опиати 
0,1%      2,3% 88,9% 8,8% 

Кокаин 0,1% 0,1%    2,2% 88,9% 8,8% 

Амфетамини 0,1%     0,1% 2,3% 88,9% 8,6% 

Метамфетамини (пико и 

др.) 
0,2%      2,3% 88,9% 8,7% 

Екстази     0,1%  2,4% 88,9% 8,6% 

LSD 0,1%      2,3% 88,9% 8,7% 

Халюциногенни гъби        2,3% 88,9% 8,8% 

Марихуана 1,0%   0,3%  1,4% 88,9% 8,4% 

Хашиш   0,1%    2,3% 88,9% 8,7% 

„Дишане” на лепила, 

бронз и др. 
       2,3% 88,9% 8,8% 

Попърс 0,2% 0,1%    2,2% 88,9% 8,7% 

Анаболни стероиди        2,4% 88,9% 8,7% 

Комбинация от две и 

повече вещества 
0,1% 0,1%    2,3% 88,9% 8,7% 
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С цел да се идентифицират активно употребяващите лица и техните специфики, 

изследването измерва честота на употреба през изминалия месец, към момента на 

изследване. Получените данни, аналогично с предходните статистически разрези, сочат, че 

активната употреба е затворена предимно в частни случаи. С дялове до 0,3% се обособяват 

лицата употребявали наркотични вещества през предходния месец, като индикация за 

ежедневна или почти ежедневна употреба се наблюдава единствено по отношение на 

употребата на марихуана, метадон и амфетамини.  

Интересно е, че както анкетираните, които са употребявали преди повече от 12 месеца или 

през последните 12 месеца, но не през изминалите 30 дни, така и  активно употребяващите 

лица –по-често смятат, че наркотиците са проблем за страната и града (селото) им. 

Изключение правят само пушещите марихуана, които са по-склонни да отговарят, че такъв 

проблем няма. Забелязва се, че интервюираните, които са пушили растителната смес преди 

повече от година са склони да са на противоположно мнение – че в страната и града им има 

проблем с наркотиците.  

Снабдяване 

Таблица 14. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Колко лесно можете да се снабдите с посочените 
по-долу вещества? 

   Не мога 

да се 

снабдя 

Много 

трудно 

Трудно Лесно Много 

лесно 

Не знам Никога 

не съм 

употреб

явал(а) 

Без 

отговор 

Медикаменти без 

рецепта 
1,1% 0,4% 0,5% 1,7% 0,4% 4,5% 88,9% 2,6% 

Марихуана 0,3% 0,2% 0,6% 3,2% 2,7% 1,8% 88,9% 2,4% 

Хашиш 0,9% 0,2% 0,7% 1,1% 0,8% 5,0% 88,9% 2,5% 

Хероин 1,3% 0,1% 0,5% 0,5% 0,5% 5,8% 88,9% 2,6% 

Метадон (не за 

лечение) 
1,4% 0,1% 0,5% 0,5% 0,2% 5,9% 88,9% 2,6% 

Кокаин 1,1% 0,4% 0,5% 1,3% 0,9% 4,5% 88,9% 2,5% 

Крек кокаин 1,4% 0,2% 0,4% 0,3% 0,3% 6,1% 88,9% 2,5% 

Амфетамини 1,2% 0,1% 0,3% 1,3% 1,5% 4,1% 88,9% 2,6% 

Метамфетамини 1,3% 0,1% 0,3% 1,1% 1,1% 4,8% 88,9% 2,5% 

Екстази 1,2% 0,1% 0,5% 1,1% 1,2% 4,6% 88,9% 2,5% 
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Употребяващите най-лесно се снабдяват с марихуана. Следващите вещества, които се 

откриват по-лесно на пазара са амфетамини, кокаин, метамфетамини и екстази. Метадон и 

крек кокаин се откриват относително по-трудно от останалите вещества, като с дялове от 

1,4% анкетираните посочват, че не биха могли да се снабдят с такива, а за дялове от 0,6% 

това би било трудно. Крек кокаинът се обособява като веществото, за което 

интервюираните са най-колебливи по отношение на това дали биха успели да го намерят, а 

кокаинът и медикаментите без рецепта се откриват най-трудно.  

Респондентите без завършено образование най-често споделят, че биха успели да намерят 

изброените вещества лесно. Такъв отговор дават повече мъже и лица на възраст между 18 

и 29 години. Най-трудно се достига до наркотични вещества в малките градове и селата, а 

най-лесно в столицата.  

Място на употреба 

Фигура 59. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Употребявал(а) ли сте наркотици, когато сте 
бил(а) на дискотека или клуб през последната година?“  

 

Общо 1,6% от интервюираните граждани на страната са употребявали наркотици в 

дискотека или клуб през последната година. Употребявалите са предимно без висше или с 

незавършено образование и на възраст под 39 години. Статистическото разпределение 

показва, че респондентите, признали за употреба на забранени вещества в дискотека или 

клуб, държат в по-голяма степен на парите, секса, забавленията и личната си свобода, 

0.2% 0.9% 0.5%
5.3%

1.8%

88.9%

2.4%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Да, често Да, няколко 
пъти

Да, веднъж Не съм 
употребявал(а)

Не съм 
ходил(а) на 

дискотека или 
клуб през 

последната 

година

Никога не съм 
употребявал(а)

Без отговор
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спрямо възможността да имат добра работа, семейство и образование. Забелязва се и че 

относително по-често смятат, че нямат добри приятели и възможност да изповядват 

религията си. Тези данни биха могли да бъдат обвързани с хипотезата, че употребата бива 

подтиквана от различни психологически проблеми, с които се сблъскват изследваните лица.  

Фигура 60. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Употребявал(а) ли сте наркотици, когато сте 
бил(а) на ресторант, механа или кръчма през последната година?“ 

 

Под 1% от интервюираните споделят, че са употребявали наркотици, докато са били в 

ресторант, механа или кръчма. Това показва, че в заведенията за хранене се употребяват 

много по-рядко наркотици, в сравнение с нощните заведения.  
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Употреба в контекста на COVID 

Фигура 61. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Промени ли се употребата ви на наркотични 
вещества, след като бяха наложени ограничения във връзка с появата на COVID-19?“ 

 

 

Ефектът от пандемията върху честота на употреба на наркотични вещества е бил 

относително слаб. За повечето употребяващи изолацията и правилата свързани с поставяне 

под карантина не са повлияли на честотата, с която употребяват дадено наркотично 

вещество. Въпреки това обаче, се обособяват малки дялове на анкетирани, които споделят, 

че от началото на пандемията употребяват наркотици по-рядко.  

Прави впечатление, че респондентите, които са успели да намалят честотата или 

количеството на своята употреба, много по-често от останалите споделят, че не знаят откъде 

да намерят наркотици или че намирането им би било трудно. Статистическото 

разпределение показва, че намалилите количеството по-често не са знаели откъде да си 

набавят веществата, а намалилите честотата си на употреба по-често споделят, че биха се 

затруднили в намирането на изброените в изследването вещества.   
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Употреба на канабис 

Таблица 15. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Имал(а) ли сте някога някой от посочените 
проблеми във връзка с ваша употреба на канабис (марихуана, хашиш)? 

  Не Да, 

веднъж 

Да, 

няколко 

пъти 

Често Никога не съм 

употребявал(а) 

канабис 

Никога не съм 

употребявал(а) 

наркотични 

вещества 

Без 

отговор 

Проблеми в 

семейството 
7,1% 0,1% 0,3% 0,1% 1,0% 88,9% 2,6% 

Проблеми с 

приятелите 
6,9% 0,3% 0,2%  1,1% 88,9% 2,6% 

Проблеми в 

работата/учението 
7,2% 0,2% 0,1%  1,0% 88,9% 2,6% 

Проблеми с 

непознати хора 
7,3% 0,2% 0,1%  1,0% 88,9% 2,6% 

Проблеми с 

полицията 
7,1% 0,5% 0,1%  1,0% 88,9% 2,5% 

Здравни проблеми 7,2% 0,2% 0,2%  0,9% 88,9% 2,6% 

Употребата на марихуаната относително рядко предизвиква проблеми, като в случаите, 

когато това се е случвало – по-често е ставало въпрос за проблеми с полицията. Въпреки 

това по-висок дял от анкетираните споделят, че са имали често или няколко пъти проблеми 

в семейството си, поради това, че употребяват марихуана.   
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Проблеми свързани с употребата на наркотични вещества 

 

Употребата на наркотични вещества влияе най-силно на семейните отношения на 

употребяващите. В определени случаи обаче, се е стигало и до конфликти с приятели и 

здравословни проблеми. Въпреки това данните сочат, че това се случва рядко – на около 

една тринадесета от общия дял употребяващи.  

 
Таблица 16. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Имал(а) ли сте някога някой от посочените проблеми 

във връзка с ваша употреба на наркотични вещества (без марихуана, хашиш)?“ 

 

 

Употреба на дизайнерски наркотици. Източници на снабдяване и 

форма 

Така наречените „дизайнерските наркотични вещества“ са изключително опасни, тъй като 

ефектът от тях е непредвидим и лесно би могъл неприятно да изненада употребяващия. 

Веществата се наричат дизайнерски, защото са създадени специално, за да не бъдат 

преследвани от закона, със сходна до оригиналния наркотик формула. Това обаче, прави 

въздействието от тях непредвидимо дори за създателите им. По тази причина е важно да се 

установи до каква степен тези вещества са разпространени в страната.  

  Не Да, 

веднъж 

Да, 

няколко 

пъти 

Често Никога не съм 

употребявал(а) 

др. наркотици 

Никога не съм 

употребявал(а) 

наркотични 

вещества 

Без 

отговор 

Проблеми в 

семейството 
4,8%  0,3% 0,2% 3,3% 88,9% 2,6% 

Проблеми с 

приятелите 
4,8% 0,1% 0,3% 0,1% 3,3% 88,9% 2,6% 

Проблеми в 

работата/учението 
4,8%  0,4%  3,3% 88,9% 2,6% 

Проблеми с 

непознати хора 
5,0%  0,2%  3,3% 88,9% 2,6% 

Проблеми с 

полицията 
4,9% 0,2% 0,2%  3,3% 88,9% 2,6% 

Здравни 

проблеми 
4,8% 0,1% 0,3% 0,1% 3,3% 88,9% 2,6% 
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Фигура 62. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Някога употребявал(а) ли сте нови психоактивни 
вещества (т. нар. от медиите „дизайнерски наркотици“) или продукти различни от вече познатите и 
разпространявани като „весел чай“, спайс, бонзай, соли за вана, билков тамян и пр.?“ 

 

Дизайнерските наркотици са слабо разпространени в България. Делът на лица, които някога 

в живота си са употребили подобно вещество е 0,6%, като в по-голямата част от случаите 

това се е случило преди повече от година. Дизайнерските наркотици са разпространени най-

силно сред младежите на възраст между 18 и 29 години.  
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Информираност и нагласи относно употребата на 

психоактивни вещества 
 

С понятието „информираност“ в тази част от анализа говорим по-скоро за представи и 

схващания на широката общественост по отношение на употребата на наркотици и как те 

биват отнасяни към проблемите на страната, града или конкретно местоживеене.  

Фигура 63. Процентно разпределение на отговорите на ученици на въпрос „Според вас употребата на наркотици 
проблем ли е за: “ 

 

Над 76% от изследваната съвкупност смятат, че употребата на наркотици е проблем за 

страната, а само 4,6% са на противоположното мнение. Почти двадесет на сто са тези 

граждани, които не могат да преценят дали употребата на наркотици е проблем от 

национален характер.  

Когато контекстът се измества, по-малък, но отново над 50% е делът на лицата, за които  

употребата на наркотици е проблем за града, в който живеят. Близо 19% смятат, че 
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употребата на наркотици не е проблем за града/селото им, като значителен остава делът и 

на тези, които не могат да вземат отношение по въпроса.  

Таблица 17. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Според вас употребата на наркотици проблем 
ли е за страната ни?" и "Според вас употребата на наркотици проблем ли е за града/селото ви?" 

  СПОРЕД ВАС УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ 

ПРОБЛЕМ ЛИ Е ЗА ГРАДА / СЕЛОТО ВИ? 

Да Не Не мога да преценя 

СПОРЕД ВАС 

УПОТРЕБАТА НА 

НАРКОТИЦИ ПРОБЛЕМ 

ЛИ Е ЗА СТРАНАТА НИ?  

Да 73,5% 13,0% 13,5% 

Не 8,5% 86,4% 5,1% 

Не мога да преценя 4,9% 26,3% 68,8% 

Прави впечатление, че най-голям дял от изследваните лица остават категорични по 

отношение на разпространението и употребата на наркотици.  

Най-голям дял от тези, които мислят наркотиците за проблем на страната, са съгласни, че 

те са проблем и на ниво град/село. Има и малък процент, които виждат наркотиците като 

проблем на национално ниво, но не го отнасят към собствения си контекст на живеене или 

избират да останат по-скоро безпристрастни.  

На другата крайност – малък процент сигнализират, че употребата на наркотични вещества 

е по-скоро местен проблем, отколкото на цялата страна. Това са предимно лица над 50 

годишна възраст, от областни или малки градове. 

Важно е да се отбележи, че малка част от отговорилите (5%), че не могат да преценят 

доколко наркотиците са национален проблем, са посочили, че същите са проблем за 

града/селото им.  Сред тях отново попадат предимно лица в пенсионна или предпенсионна 

възраст, от най-малките населени места, които изследването обхваща. 
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Фигура 64. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Какво е отношението ви към:" 

 

Малко над 9% от интервюираните в страната одобряват пушенето на цигари, независимо от 

количеството. Те са и най-широко приеманата от респондентите форма на употреба на 

наркотици или стимуланти. 45,2% одобряват употребата им при ограничени количества, а 

37,8% не одобряват пушенето, независимо от количеството изпушени цигари. Малко над 

7% не могат да вземат отношение по темата.  

След цигарите, най-голямо одобрение събира употребата на алкохол. Малко над 2% от 

респондентите одобряват консумирането, независимо от количеството, а други 45% го 

одобряват, но в ограничени количества. Спрямо цигарите, делът на неодобрение на 

ежедневното пиене на алкохол, независимо от количеството е по-голям и достига 45,2%, 

като делът на лицата, които не могат да отговорят дали одобряват или не остава почти 

същия, както при употребата на цигари.  

Едва 0,7% от съвкупността одобряват пушенето на канабис от време на време, независимо 

от количество, но други 8,7% одобряват, при ограничени количества. С това канабисът се 
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Приемам независимо от количеството Приемам при ограничени количества
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намира на първо място по одобрение и одобрение при ограничени количества сред 

наркотичните вещества. Цели 77,4% не одобряват пушенето на канабис в каквито и да е 

количества, а нивата на невъзможност да се вземе отношение по темата с употребата на 

веществото са по-високи спрямо тези при цигарите и алкохола. 

По отношение на употребата на екстази, 0,1% от участвалите в анкетата одобряват 

използването му, независимо от количеството, а други 1,7% одобряват използването само 

при ограничени количества. Сред респондентите виждаме много по-висок дял на 

неодобрение на използването на екстази, спрямо всички други субстанции до момента. При 

84,1% от тях употребата на екстази, независимо от количеството среща неодобрение. Това 

е и субстанцията, при която има най-голям дял на лицата, които заявяват, че не могат да 

решат дали одобряват или не одобряват употребата (14,1%) 

Употребата на хероин, само при ограничено количество е одобрена от 0,5% от изследваните 

лица. Тук е и най-голям делът на неодобрение на използването на хероин – 88,1% заявяват 

неодобрение на употребата, независимо от нейното количество. Около 11,4% заявяват, че 

не могат да решат дали одобряват или не употребата на хероин.  

Прави впечатление, че сред тези, които някога през живота си са пушили цигари виждаме 

по-голям процент на одобрение на пушенето на цигари, независимо от тяхното количество. 

Сред тях също се среща по-голяма подкрепа за употребата на алкохол, независимо от 

количеството, а същите са и много по-склонни да одобрят употребата на канабис, макар  и 

в ограничени количества. 

По отношение на употребата на екстази и хероин обаче, не се наблюдават значими разлики 

в отговорите на някога пушилите и никога не пушилите.  

Наличието на значителни нива на невъзможност за вземане на отношение по теми свързани 

с употребата на някои психоактивни вещества може да бъде сигнал за липсата на 

информация от краткосрочните и дългосрочните ефекти от употребата им. Ефектите от 

определен тип вещества остават недостатъчно познати, което пречи на гражданите да 

вземат информирано решение или да изразят своята обоснована позиция. 
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Фигура 65. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Какво е отношението ви към следните 
твърдения?" 

 

По отношение на политиките, свързани с притежанието и употребата на наркотични 

вещества, най-голям е процентът на интервюираните, които смятат, че злоупотребата с 

наркотични вещества следва да се наказва от закона с глоба (64,5%). За 61,3% то е 

криминално деяние и следва да бъде наказвано с затвор.  

Идеята за отглеждането на канабис за медицински цели се подкрепя от 43,3%, като всеки 

пети не подкрепя това да бъде разрешено от закона. 

Твърдението, че злоупотребата с наркотици е признак на болест и не следва да бъде 

наказвана се подкрепя от 21,5%, като делът на неподкрепящите това твърдение 50% от 

отговорилите. 

Повече от половината от респондентите не смятат, че притежанието и употребата на 

канабис в малки дози (напр. до 1 грам) не следва да се санкционира по никакъв начин. А 
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около 2/3 от изследваните лица не подкрепят допускането на въвеждане на минимални дози 

за всяко наркотично вещество, за чието притежание да не се налагат никакви санкции. 

Едва 7,4% смятат, че притежанието на хероин в малки дози не следва да се санкционира от 

закона. Последната е и мярката, която най-малко респонденти подкрепят, като 69,2% от тях 

не са съгласни, че притежанието на хероин в малки дози не следва да се санкционира от 

закона.   

По всички политики прави впечатление постоянстващите дялове на тези, които не могат да 

решат дали подкрепят или не съответните мерки, като дяловете варират между 22,7% и 

34,5%.  

Рискове за здравето от употребата на цигари, алкохол и 

наркотични вещества 

Според 22,3% от интервюираните, пушенето на цигари от време на време не представлява 

риск за здравето, а според малко под 30% пушенето на цигари от време на време се свързва 

с умерен риск за здравето.  

Пушенето на една и повече кутии цигари на ден обаче представлява голям риск за здравето 

според почти 57,3% от участниците в изследването. Според други 31,6% представлява 

умерен риск, а според 2,1% няма риск за здравето при пушенето на една и повече кутии 

цигари на ден.  
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Фигура 66. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Смятате ли, че има риск за хората, които:" 

 

По-малка част от респондентите възприемат пушенето на наргиле от време на време като 

без рисково поведение, в сравнение с употребата на цигари. Според малко над 18% от тях 

пушенето на наргиле от време на време не представлява никакъв риск за здравето, а според 

други 31,7% представлява умерен риск за здравето. Около 11,7% от участниците в 

изследването смятат пушенето на наргиле от време на време за голям здравословен риск.  

При редовното пушене на наргиле обаче делът от смятащите го за напълно безвредно спада 

още повече и достига 4,5%. 41% процента смятат пушенето на наргиле редовно за голям 

здравословен риск.  

От всички поместени във въпроса вещества, именно при пушенето на наргиле се наблюдава 

най-голям дял на лицата, които не могат да определят доколко неговата употреба е рискова. 

Това би могло да се обвърже с профила на лицата, които редовно са опитвали наргиле, 

според който по-запознати, за сметка на другите, следва да бъдат лицата между 15-39 

години, които съставят една втора от изследваната съвкупност.  
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Фигура 67. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Смятате ли, че има риск за хората, които:" 

 

 

Пушенето на канабис от време на време се възприема като без рисково здравно поведение 

от около общо 5% от изследваните лица. Други 30,6% го смятат за умерен здравословен 

риск. Според 42,7% пушенето на канабис от време на време представлява голям риск за 

здравето, а около 14,5% не могат да преценят какъв риск представлява за здравето.  

От друга страна цели 76,4% от гражданите смятат, че редовното пушене на канабис 

представлява голям риск за здравето, а други 9,4% смятат, че представлява умерен риск за 

здравето. Само за 1,3% пушенето на канабис редовно не представлява риск за здравето.  
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Фигура 68. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Смятате ли, че има риск за хората, които:" 

 

Пиенето на алкохол от време на време не представлява риск за здравето според 23% от 

интервюираните в страната. Други почти 23,9% го смятат за умерен риск за здравето, а 9,7% 

смятат, че това е голям здравен риск.  

При редовната употреба на алкохол мнението на изследваните лица се променя осезателно. 

Това е сериозен здравен риск за цели 68% от тях, и умерен здравен риск за 20,7%. Този тип 

поведение намират за без рисково само 1,0% всички лица, попаднали в изследването.  
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Фигура 69. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Смятате ли, че има риск за хората, които:" 

 

Употребата на кокаин от време на време представлява голям здравен риск според 65,6% от 

анкетираните, а според други 18,4% представлява умерен здраве риск. Употребата на 

кокаин от време на време не представлява риск според 1,3% от респондентите.  

Редовната употреба на кокаин е голям здравен риск според 88,4% от изследваните лица, а 

умерен здравен риск е според 2,2% от тях. Едва 0,2% от респондентите смятат редовната 

употреба на кокаин за без рисково поведение. 
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Фигура 70. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Смятате ли, че има риск за хората, които:" 

 

Употребата на екстази от време на време се възприема като сериозен здравен риск от близо 

65% от интервюираните. В 16% представлява умерен риск за здравето, а според едва 0,8% 

е без рисково поведение.  

Редовната употреба на екстази представлява голям здравен риск според 84,2% от 

гражданите, а според други 3% представлява само умерен риск за здравето. Единични 

случаи или 0,1% от респондентите са на мнение, че редовната употреба на екстази може да 

бъде без рисково поведение. 
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Фигура 71. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Смятате ли, че има риск за хората, които:" 

 

Като цяло сред преобладаващата част от изследваните лица се наблюдава завишено 

внимание и сериозно възприемане на рисковете от употребата на всички поместени във 

въпроса вещества. Кокаин и екстази се възприемат като особено рискови, но прави 

впечатление, че има и значителен процент респонденти, които не знаят какъв здравен риск 

представлява употребата на тези субстанции.  

Без особени разлики по пол, възраст или образование, обобщени отговорите показват, че 

употребата на психоактивни вещества е непременно обвързвана с рисково/лошо поведение, 

което преобладаващата част от респондентите възприемат като наказуемо.   

Дори употребата на цигари и алкохол, да изглежда по-приемлива сред мнозинството от 

запитаните, когато става дума за редовна консумация, по-голямата част от анкетираните я 

приемат като рискова за здравето. 
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Обобщение 
 

Въвеждащите в изследването въпроси следва да обособят до каква степен интервюираните 

се чувстват удовлетворени от живота си и в каква степен смятат, че разполагат с основните 

ценности, на които държат. По този начин впоследствие биха могли да се установят 

главните дефицити в живота на хората, които подтикват към употреба на цигари, алкохол, 

медикаменти и наркотични вещества.  

Според получените данни най-висок дял от интервюираните в страната държат на доброто 

семейство и приятелството, а след тях идват личната свобода и любовта. Най-слабо 

разпознавана е религията, като на нея споделят, че държат една четвърт от респондентите, 

докато заявилите, че държат на забавленията и секса са около два пъти повече. По 

отношение на това до каква степен те смятат, че притежават гореизброените, се забелязва, 

че макар хората до голяма степен да считат, че семействата им са добри, че имат на 

разположение добри приятели и лична свобода, относително често не са доволни от 

любовния  и професионалния си живот.  

Употребата на медикаменти е относително силно разпространена, като около четиридесет 

на сто от респондентите споделят, че са употребявали такива през последния месец. Най-

често купуваният лекарствен препарат без лекарска рецепта е „Седалгин Нео“, но въпреки 

това повечето случаи на употреба са били преди повече от 12 месеца. Медикаментите 

лекуващи различни състояния, свързани с нарушения в съня и депресия, също не са били 

силно разпространени през изминалата година. През последните 12 месеца такива са 

ползвали едва 3,5% от анкетираните.  

Повечето хора стигат до медикаментите чрез рецепта от лекар, но се обособява и малка 

група, която споделя, че получава лекарства от приятели и роднини.  

Тютюнопушенето е сравнително силно застъпено в българското общество, като над 

шестдесет на сто от анкетираните споделят, че са пушили някога, като над 45% от тях са 

активни пушачи, към момента на анкетиране. Основната възраст, на която анкетираните са 

пропушили е в края на гимназиалното обучение или малко след това. Около 25% споделят, 
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че са се опитали да спрат вредния навик, като основните посочени похвати са намаляване 

на броя изпушени цигари и спирането на пушенето изведнъж.  

Употребата на алкохол е разпространена сред голяма част от българското население. Над 

80% от българите на възраст между 15 и 64 години са употребявали някога през живота си 

алкохолни напитки, а близо две трети са консумирали спиртни напитки през последния 

един месец. Близо двете трети е и делът на употребявалите алкохол поне веднъж месечно 

през последната една година.  

На годишна база най-честата употреба на алкохол е в два до четири дни всеки месец. Когато 

става въпрос за употреба през последния месец, с най-голям дял са консумиралите алкохол 

в 2-3 дни. Най-разпространеното количество на алкохолна употреба през последните 30 дни 

е между едно и три питиета в дните, когато се употребява.  

18,8% е делът на заявилите, че са се напивали поне веднъж през последната една година, а 

18,3% – на консумиралите поне веднъж 6 и повече алкохолни питиета за кратък период от 

време.  

По отношение на наркотичните вещества традиционно с най-разпространена употреба са 

марихуана, хашиш, кокаин и амфетамини. Марихуаната се употребява както в 

обкръжението на най-много от хората, така и от най-висок дял интервюирани като цяло. Тя 

е и веществото, което се определя като най-лесно за намиране в сравнение с останалите. За 

разлика от по-тежките наркотични вещества обаче, за нея по-рядко се съобщава, че 

употребата да е довела до различни конфликти и проблеми. Въпреки това всички лица 

признали за употреба на наркотични вещества се отличават със сходна незадоволеност в 

професионален план, липса на пари и добро образование. Това би могло да е аргумент в 

ползва на хипотезата, че хората, чувстващи се неудовлетворени в личен план, по-често от 

останалите посягат към наркотични вещества.  

Групата на употребяващите, която е съставена предимно от несемейни лица, на възраст 

между 18 и 29 години, значително по-често от останалите споделя, че се забавлява и има 

достатъчно лична свобода, макар да показва неудовлетворение от професионалното и 
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личното си развитие. Трябва да се отбележи също, че активно употребяващите най-често са 

с ниско или незавършено образование. 

Пандемията, свързана с Covid-19, не се е отразила силно върху честотата или количеството 

наркотик, което употребяващите използват. Въпреки това, според получените данни 

лицата, които са намалили количеството на прием по-често не са знаели откъде да си 

набавят веществата, а намалилите честотата си на употреба по-често споделят, че биха се 

затруднили в намирането на изброените в изследването вещества.   

Изследването категорично сочи, че в столицата се наблюдават най-високи нива на употреба.  

Все пак, над 76% от изследваната съвкупност смятат, че употребата на наркотици е проблем 

за страната ни, а когато контекстът се измества, по-малък, но отново над 50% е делът на 

лицата, за които  употребата на наркотици е проблем за града, в който живеят. Прави 

впечатление, че най-голям дял от тези, които мислят наркотиците за проблем на страната, 

са съгласни, че те са проблем и на ниво град/село. 

По отношение на политиките, свързани с притежанието и употребата на наркотични 

вещества, най-голям е процентът на респондентите, които смятат, че злоупотребата с 

наркотични вещества следва да се наказва от закона, независимо дали това ще е под 

формата на парична глоба или лишаване от свобода.  

Като цяло сред преобладаващата част от българското население на възраст 15-64 г. се 

наблюдава завишено внимание и сериозно възприемане на рисковете от употребата на 

всички вещества обект на изследване. Кокаин и екстази се възприемат като особено 

рискови, но прави впечатление, че има и значителен процент респонденти, които не знаят 

какъв здравен риск представлява употребата на тези субстанции. 


