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Трафик на наркотици 

Продължава използването на 

вече утвърдените маршрути за 

трафик на хероин от страни от 

Близкия изток и Турция през 

държави от Черноморския 

регион като транзитни за 

страни от Западна Европа. 

Източник: МВР, ГДБОП 

Липсва единен наркопазар в 

страната. Отделни групи се 

опитват да се наложат на пазара, 

като се зареждат с наркотици по 

свои канали и за по-голяма 

сигурност сами ги пласират на 

наркозависимите. 



Изземвания на хероин (кг) 

Общото количество наркотични вещества и прекурсори, задържани от 

Агенция „Митници” през 2015 г. възлиза на 1329 кг и 109 таблетки в 88 случая. 

Това количество е близо 3 пъти по-малко  в сравнение с предходната 2014 г.  

(3823,892 кг и 4939 таблетки в 147 случая). 

 

През 2015 г. са предотвратени 26 опита за нелегален трафик на общо 541 кг 

канабис продукти (най-често малки дози, пренасяни от пътници или в пощенски 

пратки, най-вероятно за лична употреба) и 5 случая за нелегален трафик на общо 

6,361 кг кокаин. 

Източник: Агенция „Митници”  
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Цена на наркотици на улично ниво (2015 г.) 

 Хероин (за грам): най-разпространена цена – 25 евро  

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

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

 Метамфетамини (за грам): най-разпространена – 15 евро  

 Екстази (таблетка): най-разпространена – 7,5 евро (2014 г. – 5 евро) 

 Канабис трева (грам): най-разпространена – 5 евро 

 Канабис трева (вносен) (грам): най-разпространена – 10 евро 

 Канабис (вносен) (цигара): най-разпространена – 5 евро 

 Канабис (домашно производство) (цигара): най-разпространена – 2,5 евро 

 LSD (доза): най-разпространена – 7,5 евро (2013 г. – 15 евро, 2014 г. – 10 евро) 

 

Източник: Проучване относно цени на наркотиците на улично ниво, ОСНВ, ПИЦ, НПО, НФЦ, 

А. Банчева  





Чистота (процентно съдържание на активното вещество) 

през 2015 г. 

 Хероин: най-разпространено диацетилморфин  40,1% (2014 г. – 0,5%); 

средно 33,7% (2014 г. – 26,8%) (най-често срещани примеси: кофеин, 

парацетамол, фентанил) 

 Кокаин: най-разпространено  25,3%, (2014 г. – 4,2%), предишни години 

16-22% (най-често срещани примеси: бензокаин, фенацетин, левамизол, 

пирацетам, кофеин, лидокаин  и манитол) 

 Амфетамини: медиана 34,7% (2014 г. – 7,8%) (най-често срещани 

примеси: кофеин, лидокаин и хинин; още – бензокаин, пирацетам, 

парацетамол, фенацетин и прокаин) 

 Метамфетамини: средна стойност 41,6% (2014 г. – 34,8%); медиана 40,0% 

(2014 г. – 26,3%; единични случаи 78-80% (открити примеси – хинин, 

цинаризин, кофеин, манитол) 

 Екстази: средна стойност MDMA 40,7% (2014 г. – 38,1%, 2013 г. – 29,5%); 

10 случая с максимално съдържание 79,3% 

 Канабис трева: най-разпространено THC 8,2% (2014 г. – 14,5%) 

 

Източник: НИКК, МВР 



Нови психоактивни вещества идентифицирани  

в периода 2007 – 2016 г. в България (брой случаи на година) 

През 2016 г. в България са идентифицирани 15 нови психоактивни вещества в 

128 отделни случая на изземване с общо тегло 12670,71 грама. Най-голямото 

идентифицирано количество е на синтетичния канабиноид 5-Fluoro-ADB (5F-

MDMB-PINACA) – 4010 грама. 

Източник:  Лаборатории на НИКК и Агенция „Митници“ 
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Характеристика на регистрираните в България случаи на 

нови психоактивни вещества (2014 – 2016 г.) 

  2014 г. 2015 г. 
  

2016 г. 
  

Общо регистрирани 
случая 

85 77 128 

Синтетични 
канобиноиди 

74 случаи  
(9891,99 грама): 

 
34 случая 5К-АКВ-48 
(426,07 г) 

2 случая AB-PINACA 
(5466 г) 

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

124 случаи  
(12668 грама),  
 
81 случая MDMB-
CHMICA 

Синтетични 
катинони 

Не са регистрирани за 
първи път от 2010 г. 

3 

  
2 случая 

(4-СМС/clephedrone; 
chlor 
methamphetamine) 

Други 11 (триптамини, 
фенетиламини) 

3 (арилалкиламини, 
фенетиламини) 

phenethylamine (4-
CMA) 

Идентифицирани за 
първи път в 
България 

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

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

6 (4-СМС 
(clephedrone),  
5F-MDMB-PINACA,  
5F-AMB-PICA,  
5F-AB-PINACA,  
MDMB-CHMCZCA, 
CUMYL-5F-PINACA) 

Източник:  Лаборатории на НИКК и Агенция „Митници“ 



Фентанил (производни) 

Източници:  EMCDDA, Reitox Network, István Ujvary, НФЦ  

Acryloylfentanyl – 

мощен опиоиден 

аналгетик с по-

дълготрайно 

въздействие от 

фентанил и морфин 

Fentanyl и 13 производни на фентанил са под контрол съгласно Единната 

конвенция за упойващите вещества от 1961 г. 19 от съобщените от 2012 г. досега 

производни на фентанил все още не са под международен контрол 



ESPAD 2015 

Европейски училищен 

изследователски проект за 

алкохол и други наркотици 

Изследването, проведено през 2015 г. 

включва 35 европейски страни (24 от 

тях членки на Европейски съюз) сред 

96 043 ученици, родени през 1999 г. 



Възприемана достъпност на канабис (България и Европа) 

Източник:  ESPAD 2015, НФЦ, Момчил Василев 

 

Ученици, отговорили, че е „сравнително лесно“ или 

„много лесно“ човек да си набави канабис 



Употреба на наркотични вещества поне веднъж в живота 

сред учениците, родени през 1999 г. (ESPAD) 

  Относителен дял, 

България 

Относителен дял, 

средно Европа 

Някакво наркотично вещество 30% 18% 

Канабис 27% 16% 

Екстази 5% 2% 

Амфетамини 6% 2% 

Метамфетамини 5% 1% 

Кокаин 5% 2% 

Халюциногени 4% 2% 

Хероин 3% 1% 

Инхаланти 3% 7% 

Нови психоактивни вещества 8% 4% 

Източник:  Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици, 2015 г. 

 



Употреба на канабис през последните 30 дни (ESPAD) 

Източник:  Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици, 2015 г. 

 



Честота на употреба на канабис през последните 12 месеца 

(среден брой случаи сред употребяващите) (ESPAD) 

Източник:  Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици, 2015 г. 

 



Употреба на канабис на 13 години или по-рано (България 

и Европа) 

Източник:  ESPAD 2015, НФЦ, Момчил Василев 

 



Употреба на нови психоактивни вещества през 

последните 12 месеца (ESPAD) 

Източник:  Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици, 2015 г. 

 



Обобщение ESPAD 2015 

 В периода 1999 – 2015 г. делът на родените през 1999 г. ученици в България с 

опит в  употребата на незаконни наркотици се е увеличил с 16 процентни 

пункта или повече от двойно. 

 27 % (около 18-20 000) от учениците са употребили поне веднъж в живота си 

канабис, като за 16 години делът на учениците с опит в употребата на канабис 

се е увеличил с 13 процентни пункта.  

 Делът на актуалната употреба (през последните 30 дни) е 12% (около 7-9000 

ученици), като той е по-висок сред момчетата, отколкото сред момичетата 

(15% срещу 10%), за разлика от 2011 г., когато беше еднакъв сред 

момичетата и момчетата (по 10%). 

 5-6%  от учениците отбелязват, че са употребявали екстази, амфетамини, 

метамфетамини, кокаин. В Европа делът на тези, които са употребявали най-

малко веднъж в живота си някакъв незаконен наркотик, различен от канабис е 

1-2%. 

 Около 6 % от учениците, родени през 1999 г., са употребили нови 

психоактивни вещества (НПВ) през последните 12 месеца преди провеждане 

на проучването, като това е по-висок дял от повечето незаконни наркотици, 

различни от канабис. По-голяма част от употребените НПВ са били под 

формата на растителна смес за пушене. 

 



Употреба за първи път на наркотици сред лишените от 

свобода 

Източник:  Национално проучване относно нагласи и употреба на психоактивни вещества сред 

лицата, настанени в местата за лишаване от свобода (затворите) в България (2015 г.), MBMD, НФЦ 

 

  Употреба за 

първи път в 

живота (%)  

Употреба за 

първи път в 

затвора (%) 

Средна възраст на 

първа употреба  

(в навършени 

години) 

Хероин 6,7 1,9 18,9 

Метадон 4,0 1,3 23,8 

Кокаин (прах) 8,4 1,5 19,7 

Кокаин (крек) 4,6 1,3 19,3 

Амфетамини 8,4 1,5 19,4 

Метамфетамини 5,6 1,5 20,2 

Екстази 5,4 1,3 18,7 

Барбитурати 1,8 1,2 19,0 

Бензодиазепини 2,1 1,2 18,9 

LSD 2,9 1,4 19,6 

Инхаланти 2,6 1,1 14,7 

Марихуана 15,4 2,6 17,1 



По отношение на употребата… 

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

последните  години разпространението на употребата на канабис в България 

остава относително стабилно. Наблюдава се тенденция на увеличаване на броя и 

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

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

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

високорисковата употреба на наркотици в страната. Широкото разпространение 

на употребата на хероин и други опиоиди в България остава сравнително  

стабилна с лека тенденция за намаление през последните години. Хероинът 

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

тенденция за увеличаване на разпространението на употребата на метадон (не за 

лечение) и други синтетични опиоиди. 

 Амфетамините и други стимуланти са веществата, при които се наблюдава 

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

Амфетамините остават най-често употребяваните стимуланти. 

Метамфетамините все още не са широко разпространени, но постепенно 

нараства ролята им на пазара на наркотици. 

 



Реализирани превантивни дейности в България за 

периода 2007 – 2015 г. 

Източник: Проучване относно реализирани превантивни дейности в страната 2007 – 2015  г., 

А. Банчева, НФЦ 

Получени данни от  

23 ОСНВ и ПИЦ (2015 г.) 

Около 64% от дейностите са реализирани 

самостоятелно от ОСНВ и ПИЦ, а 35% са 

реализирани в партньорство 



Реализирана целева група в България (2007 – 2015 г.) 

Източник: Проучване относно реализирани превантивни дейности в страната 2007 – 2015  г., 

А. Банчева, НФЦ 

Децата/младежите са и най-желаната целева група за реализиране на 

превантивни проекти/дейности (45% за 2015 г.), семейство/родители (30%) 



Реализиран превантивен подход в България  (2007 – 2015 г.) 

Източник: Проучване относно реализирани превантивни дейности в страната 2007 – 2015  г., 

А. Банчева, НФЦ 



Реализирани интервенции в България (2007 – 2015 г.) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Прожектиране на филми 13 19 35 23 9 14 3 11 13

Видео-обучение 5 3 6 5 3 4 2 3 2

Създаване и поддържане на интернет сайтове 6 6 17 18 2 5 2 2 2

Създаване и разпространение на флаери, 

диплянки, постери и др.
49 40 36 47 28 31 25 33 44

Отпечатване и разпространение на книжки 6 7 11 6 4 3 7 3

Организиране на спортни мероприятия 9 8 25 14 21 12 24 16 10

Обучения насочени към превенция на ХИВ и 

СПИН

3 6 20 11 3 4

5 4 12

Обучения насочени към превенция на употреба на 

наркотици
33 30 64 25 31 23 37 40 58

Обучения на лидери 3 11 6 0 1 5 10 11 2

Обучения тип „ Деца обучават деца” 14 36 12 13 1 7 10 25 20

Обучения за родители и учители 26 18 24 24 10 10 7 15 13

Организиране на семинари, работни срещи и 

обучения с професионалисти
23 21 77 64 37 29 37 56 35

Дейности чрез медиите към общността 27 9 27 13 10 37 16 40 40

Дискусионни клубове 20 15 14 6 8 1 7 23 9

Театрални представления и други културни изяви 20 35 38 13 19 12 27 19 28

Конкурси за рисунки, разкази и др. 18 14 22 19 21 34 23 22 16

ОБЩО: 275 278 434 301 208 228 238 327 307

Източник: Проучване относно реализирани превантивни дейности в страната 2007 – 2015  г., 

А. Банчева, НФЦ 



Дейност на МКБППМН по превенция на употребата на 

наркотични вещества (2015 г.) 

 105 реализирани обучения (85 през 2014 г.) с участието на 1561 

(1232 през 2014 г.) специалисти и доброволци – предимно секретари  

и членове на МКБППМН, обществени възпитатели, педагогически 

съветници, медицински специалисти от училищните кабинети, 

учители, включително и по метода „връстници обучават връстници“, 

ученици – доброволци, ученически парламенти, родители и други. 

 Работа по 145 програми и проекти по превенция на рисковото 

поведение за употреба на наркотици (151 през 2014 г.), в които са 

били обхванати около 19 000 лица (17 642 през 2014 г.). 

 183 реализирани специализирани програми за деца и семейства в 

риск от употреба на наркотици (64 през 2014 г.), обхванали 6434 

деца и родители (2634 през 2014 г.) . 

 Консултирани са 9580 деца и родители във връзка с употребата на 

наркотици (9360 през 2014 г.; 8583 през 2013 г.) (индикативна 

превенция) 

В тясно сътрудничество с ОСНВ 

Източник: Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните, Министерски съвет 



Разпределение на лечебните програми на общинско ниво 

(към 31.05.2017 г.)  

  Резиденциални Нерезиденциални ОСП Общо 

София / област 3 3 10 16 

Пловдив - 1 5 6 

Варна 2 - 2 4 

Бургас - - 2 2 

Стара Загора - - 2 2 

Враца - - 2 2 

Велико Търново - 1 1 2 

Русе - 1 1 2 

Добрич - 1 1 2 

Благоевград - - 1 1 

Видин - - 1 1 

Кюстендил - - 1 1 

Ловеч - - 1 1 

Пазарджик - - 1 1 

Общо 5 7 31 43 

Източник: Национален център по наркомании 



Капацитет на програмите за лечение с опиеви агонисти и агонисти-

антагонисти на лица, зависими към опиоиди (2010 – 2016 г.) 

 

В края на 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Брой функциониращи програми 30 32 31 30 30 30 32 

Брой разрешени места 5210 5196 5171 4642 4632 4258 4377 

Брой заети места 3012 3452 3404 3568 3404 3423 3338 

Относителен дял на заетите 57,8% 66,4% 65,8% 76,9% 73,5% 80,4% 76,3% 

Източник: Регистър на програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица,  

зависими към опиоиди, НФЦ 

Общо започналите лечение в програмите за лечение с опиеви агонисти и  

агонисти-антагонисти лица през 2016 г. са 1105 

Общо заетите (към 05.06.2017 г.) в програмите за лечение с опиеви агонисти и  

агонисти-антагонисти лица са 3269 (3146 на Метадон, 123 на Субститол) 



Индивидуални клиенти, достигнати в програмите за 

намаляване на щетите (2008 – 2015 г.) 

Източник: Национален център по наркомании и партньори, Й. Стойнева 



Умрели по причини, свързани с наркотици  

в периода 2005 – 2015 г. по пол 

Източник: Национален статистически институт 
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Мъже Жени 

Преобладаващата част от всички починали (88,2%) през 2015 г. са на възраст от 20 до 39 години  

0,24 на 100 000 души 

от населението  



Престъпления, завършили с осъждане и осъдени лица за 

контрабанда на наркотици за престъпления, свързани с 

наркотици 

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г.  2010 г. 2015 г. 

Престъпления 6 24 222 866 1550 1772 

Осъдени лица 3 10 232 921 1520 1603 

Малолетни и непълнолетни, извършители на престъпления, свързани с наркотици 

2003 г. 2005 г. 2007 г. 2009 г. 2011 г. 2013 г. 2015 г. 

Брой деца 394 379 232 180 244 342 406 

% от всички деца, извършители 

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

Източник: Национален статистически институт 



Благодаря за 

вниманието! 


