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Употреба на наркотични вещества сред общото население 

(15-64 г.) на България 

Източник: НФЦ, „Сова 5“ АД 

 

Около 472 000 – 565 00 българи на възраст 15-64 г. имат най-малко една употреба на 

наркотично вещество в живота си 



Употреба на 

наркотични 

вещества сред 

общото население 

(15-64 г.) на 

България 

Източник: НФЦ, „Сова 5“ АД 

 

Около 343 000 – 426 00 

българи на възраст 15-64 г. 

имат най-малко една 

употреба на канабис в 

живота си 



Употреба на канабис и общо наркотични вещества поне 

веднъж в живота сред учениците (9-12 клас) в България 

Източник: НФЦ, НЦОЗА (2003 – 2011 г.) 

 



Употреба на опиоиди поне веднъж някога в живота сред 

учениците (9-12 клас) в България 

Източник: НФЦ, НЦОЗА (2003 – 2011 г.) 

 



Употреба на стимуланти поне веднъж някога в живота 

сред учениците (9-12 клас) в България 

Източник: НФЦ, НЦОЗА (2003 – 2011 г.) 

 



Употреба на халюциногени и инхаланти поне веднъж 

някога в живота сред учениците (9-12 клас) в България 

Източник: НФЦ, НЦОЗА (2003 – 2011 г.) 

 



Употреба на наркотични вещества поне веднъж през 

последните 30 дни от учениците (9-12 клас) в България (2017 г.) 

Източник: НФЦ, ЕСТАТ, 2017 г. 

 

13,3% от учениците имат поне една употреба на 

наркотично вещество през последните 30 дни 

 



Употреба на наркотици сред младите хора (15-34 г.) през 

последната година (България и REITOX) 

Източник:  EMCDDA, НФЦ 



Обобщение на употребата на наркотици 

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

последните години разпространението на употребата на канабис в България 

бележи леко нарастване. 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. Разпространението на 

употребата на хероин и други опиоиди в България остава сравнително стабилно 

с лека тенденция на увеличение сред учениците (9-12 клас). 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. 

 Стимулантите са веществата, при които се наблюдава най-висока употреба след 

тази на канабис. Въпреки че има тенденция за намаляване на употребата на 

стимуланти сред някои групи от населението, България все още е със 

сравнително високо ниво на употреба на екстази и амфетамини сред младите 

хора (15-34 г.) спрямо средното за Европа. Метамфетамините все още не са 

широко разпространени, но постепенно нараства ролята им на пазара на 

наркотици. 



Изземвания на наркотици (случаи на конфискации) 

Канабис – 

трева  

22 % 

 

Канабис – 

смола  

3 % 

Метамфета

мин  

3 % 

Кокаин  

 

7 % 

Амфетамин  

 

8 % 

Растения канабис   

43 % 

 

Хероин  

 

10 % 

 

MDMA  

 

6 % 

Източник:  EMCDDA, НФЦ 

REITOX – EU 2016 България 2016 



Нови психоактивни вещества в Европа 

 В края на 2017 г. EWS в Европа 

е регистрирала 670 НПВ, които 

са под наблюдение  

(при 350 през 2013 г.) 

 През 2017 г. за първи път са 

открити 51 НПВ  

(или средно по 1 на седмица) 

 179 синтетични канабиноиди 

(през 2017 г. – 10) 

 38 синтетични опиоиди  

(през 2017 г. – 13) 

Източник:  EWS, EMCDDA 



Нови психоактивни вещества идентифицирани  

в периода 2007 – 2017 г. в България (брой случаи на година) 

През 2017 г. в България са идентифицирани 14 нови психоактивни вещества в 

60 отделни случая на изземване с общо тегло 2246,81 грама. Най-голямото 

идентифицирано количество е на DMAA (Dimethyl-amylamine) – 1000 грама. 

Източник:  Лаборатории на НИК-МВР и Агенция „Митници“, EWS, НФЦ 



Характеристика на регистрираните в България случаи на 

нови психоактивни вещества (2014 – 2017 г.) 

Източник:  Лаборатории на НИК-МВР и Агенция „Митници“, EWS, НФЦ 

  2014 г. 2015 г. 
  

2016 г. 
  

2017 г. 

Общо 
регистрирани 
случая 

85 77 128  
(12670,71 грама) 

60 
(2246,81 грама) 

Синтетични 
канабиноиди 

74 случая  
(9891,99 грама): 

 
34 случая 5К-АКВ-
48 (426,07 г) 

2 случая AB-
PINACA (5466 г) 

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

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

58 случая 
 
 

25 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) 

DMAA (Dimethyl-
amylamine) 

Идентифициран
и 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) 

6 (MMB-2201,  
MMB-CHMICA, 
ADB-CHMINACA 
ADB-FUBINACA,  
AMB-FUBINACA, 
2-bromo-4-
methylpropiophe
none,) 



Чистота на наркотиците на улично ниво в България 

(средно ниво на съдържанието на активното вещество - %) 

Източник:  Лаборатория на НИК-МВР 

  
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

канабис - 

трева  14,0 27,5 30,0 29,0 21,6 25,8 

хероин 13,7 17,3 26,8 33,7 13,9 18,6 

кокаин 24,8 30,5 35,8 47,7 47,5 53,7 

амфетамин 13,9 8,5 10,3 11,9 14,5 16,0 

метамфетамин 37,6 36,9 34,8 41,6 42,3 46,7 

екстази 30,7 29,5 38,1 40,7 46,2 39,3 



Цени на някои наркотици на улично ниво (2015 – 2017 г.) 

  Канабис (трева)  

грам 

Канабис (трева) 

цигара 

Канабис (трева) (внос) 

грам 

Канабис (трева) (внос) 

цигара 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

МИН. 

ЦЕНА 5 2 4 2 2 2 5 4 8 5 3 3 
МАКС. 

ЦЕНА 30 50 20 25 15 15 40 70 25 30 40 15 
НАЙ-РАЗПР. 

ЦЕНА 10 10 10 5 10 5 15 15 12 5 10 10 

  Канабис (смола)  

грам 

Хероин (неуточнен) 

грам 

Хероин (бял) 

грам 

LSD 

доза 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

МИН. 

ЦЕНА 5 4 7 9 12 10 10 20 30 10 10 10 
МАКС. 

ЦЕНА 50 60 50 120 100 100 90 130 100 50 70 30 
НАЙ-РАЗПР. 

ЦЕНА 15 10 20 50 50 50 80 50 50 15 25 30 

  Амфетамин 

грам 

Метамфетамин 

грам 

Екстази 

таблетки 

Кокаин  

грам 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

МИН. 

ЦЕНА 5 5 10 10 10 7 7 5 7 50 30 20 
МАКС. 

ЦЕНА 70 50 40 100 70 50 25 30 20 170 180 160 
НАЙ-РАЗПР. 

ЦЕНА 20 15 10 25 15 15 15 10 10 120 120 120 

Източник:  МВР, ОСНВ, ПИЦ, НПО, НФЦ 



Обобщение на пазара на наркотици 

 Около 2/3 от случаите на изземвания на наркотици от 

правоохранителните органи в България са свързани с канабисови 

насаждения (растения, трева). Подобно нещо се наблюдава и в 

Европа, където обаче близо 1/3 от конфискациите се отнасят са 

канабис-смола – в България този дял е само 3%. 

 В България се наблюдава намаляване на случаите на регистрирани 

нови психоактивни вещества, нещо което се случва и в Европа от 

2014 г. Все пак наблюдаваните на континента нови вещества все още 

са значителен брой (670).  

 През 2017 г. се отчита по-висока чистота на активното вещество в 

основните наркотици, като трайна тенденция по отношение на това 

има при стимулантите. Единствено при таблетките екстази се 

наблюдава намаление на чистотата. 

 Цените на наркотиците на улично ниво в България са едни от най-

ниските в Европа. Това се отнася особено за цената на грам 

амфетамини и хероин.  

 



Индивидуални клиенти, достигнати в програмите за 

намаляване на вредите (2008 – 2016 г.) 

Източник: НЦН 

 



Новодиагностицирани случаи на HIV, свързани с 

инжекционна употреба на наркотици 

Източник:  EMCDDA, ECDC 



Коефициент на смъртност във връзка с употреба на 

наркотици 

Източник:  EMCDDA, НСИ 



Реализирани превантивни дейности в България за 

периода 2007 – 2016 г. 

Източник: Проучване относно реализирани превантивни дейности в България, НФЦ 

Около 43% от дейностите са реализирани 

самостоятелно от ОСНВ и ПИЦ, а 57% са 

реализирани в партньорство (2016 г.) 

Получени данни от  

24 ОСНВ и ПИЦ (2016 г.) 



Реализирана целева група в България (2007 – 2016 г.) 

Източник: Проучване относно реализирани превантивни дейности в България, НФЦ 

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

превантивни проекти/дейности (48% за 2016 г.), семейство/родители (29%) 



Капацитет на програмите за лечение с опиеви агонисти и агонисти-

антагонисти на лица, зависими към опиоиди (2006 – 2017 г.) 

Източник: НФЦ, НЦН 



Основно проблемно вещество сред търсещите лечение във 

връзка с употреба на наркотици в България (2006 – 2016 г.) 

Източник:  НФЦ, И-МИС, EMCDDA 



Престъпления, завършили с осъждане и осъдени лица за 

контрабанда на наркотици и престъпления, свързани с 

наркотици (по чл. 242, ал. 2-3 и чл. 354а-354в) 

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г.  2010 г. 2015 г. 2016 г. 

Престъпления 6 24 222 866 1550 1772 2118 

Осъдени лица 3 10 232 921 1520 1603 1955 

Малолетни и непълнолетни, извършители на престъпления, свързани с наркотици 

2003 г. 2007 г. 2011 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Брой деца 394 232 244 356 406 407 421 

% от всички деца, извършители 

на  престъпления 4,1 2,7 3,7 6,6 7,6 8,2 8,5 

Източник: Национален статистически институт 


