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Възприемане на достъпността 
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Възприемана достъпност на веществата 
Ученици, отговорили, че че е “сравнително лесно” или “много лесно” човек да се сдобие с вещества (%) 
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Възприемана достъпност на канабис 
 Ученици, отговорили, че че е “сравнително лесно” или “много лесно” човек да си набави канабис, по пол 

(%) 
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Възприемана достъпност на употребата на канабис, по пол 
 Ученици, отговорили, че че е “сравнително лесно” или “много лесно” човек да си набави канабис — 

 тенденция за 25 страни за периода 1995-2015 (%) 
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Възприемана достъпност на канабис (България и Европа) 
 Ученици, отговорили, че е “сравнително лесно” или “много лесно” човек да си набави канабис 

(тенденция за периода 1999-2015, %) 



Ранно начало на употреба на 

определени вещества 



Употреба на канабис на 13 години или по-рано, по пол  
Тенденция за 25 страни за периода 1995-2015 (%) 
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Употреба на канабис на 13 години или по-рано (България и Европа) 
Тенденция за периода 1999-2015 (%) 



Незаконни 
наркотици 
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НЯКАКЪВ НЕЗАКОНЕН НАРКОТИК ПОНЕ 
ВЕДНЪЖ В ЖИВОТА 



Разпространение на употребата на определени вещества 
поне веднъж в живота (%) 
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* Включва канабис, амфетамини, кокаин, крек, екстази, ЛСД 
или други халюциногени, хероин и (от 2007) GHB. Крекът не е 
включен през 2015 в Дания, Естония, Финландия и Швеция.  

Употреба на незаконни наркотици поне веднъж в живота, по пол *  
Тенденция за 25 страни за периода 1995-2015 (%) 
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Употреба на някакъв незаконен наркотик поне веднъж в живота в 
България и средно за участващите страни 

Общо и по пол, 1999-2015 (%) 
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ОБОБЩЕНИЕ 

През 2015 г. 30 % (около 20-22 000) от 15-16-годишните 
ученици в България са употребили поне веднъж в живота си 
някакъв незаконен наркотик (през 2011 г. - 26 %, през 2007 г. - 
24 %, през 2003 г. - 22 %, през 1999 г. - 14 %); 

За 16 години между 1999 и 2015 г. делът на учениците с опит в 
употребата на незаконни наркотици се е увеличил с 16 
процентни пункта или повече от двойно. 

За същия период въпреки различните моментни отклонения 
средната стойност за всички участващи държави се е върнала 
на нивото от 1999 г. 



КАНАБИС ПОНЕ ВЕДНЪЖ В ЖИВОТА 
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Разппространение на употребата на канабис поне веднъж в 
живота, по пол (%) 



Употреба на канабис поне веднъж в живота, по пол 
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Тенденция за периода 1995-2015 в 25 страни (проценти). 
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Употреба на канабис поне веднъж в живота в България и средно за 
участващите страни 
Общо и по пол, 1999-2015 (%) 
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ОБОБЩЕНИЕ 

През 2015 г. 27 % (около 18-20 000) от 15-16-годишните 
ученици в България са употребили поне веднъж в живота си 
канабис (през 2011 г. - 24 %, през 2007 г. - 24 %, през 2003 г. - 22 
%, през 1999 г. - 14 %); 

За 16 години между 1999 и 2015 г. делът на учениците с опит в 
употребата на канабис се е увеличил с 13 процентни пункта 
или приблизително двойно. 

За същия период въпреки различните моментни отклонения 
средната стойност за всички участващи държави се е 
смъкнала под нивото от 1999 г. 



КАНАБИС ПОСЛЕДНИТЕ 30 ДНИ 
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Употреба на определени вещества през 
последните 30 дни (проценти). 

24 



Употреба на канабис през последните 30 дни, по пол  
 Тенденция за 25 страни за периода 1995-2015 (%)  
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Дял на употреба на канабис през последните  
30 дни, по пол (проценти). 
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Употреба на канабис през последните 30 дни  
(%)  
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Употреба на канабис през последните 30 дни в България и средно 
за участващите страни 

Общо и по пол, 1999-2015 (%) 
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ОБОБЩЕНИЕ 

През 2015 г. 12 % (около 7-9 000) от 15-16-годишните ученици в 
България са употребили канабис през последните 30 дни 

През 2015 г. делът на учениците с употреба на марихуана или 
хашиш през последните 30 дни в България отново е по-висок 
сред момчетата (15 % срещу 10 %), за разлика от 2011 г., когато 
той беше еднакъв сред момичетата и момчетата (по 10 %). 



ДРУГИ НАРКОТИЦИ ИЗВЪН МАРИХУАНА ИЛИ ХАШИШ 
ПОНЕ ВЕДНЪЖ В ЖИВОТА 

Момчил Василев / Тенденции в употребата на наркотици сред учениците в България (ESPAD’15) – БТА, 21.09.2016 



31 

* Включва амфетамини, кокаин, крек, екстази, ЛСД или други 

халюциногени, хероин и (от 2007) GHB. Крекът не е включен през 

2015 в Дания, Естония, Финландия и Швеция.  

Употреба на незаконни наркотици (без канабис) поне веднъж в 
живота, по пол * 

 Тенденция за 25 страни за периода 1995-2015 (%)  
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Употреба на други наркотици извън канабис поне веднъж в живота 
в България и средно за участващите страни 

Общо и по пол, 1999-2015 (%) 
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Употреба на други наркотици извън канабис поне веднъж в 
живота в България и в участващите страни 

Употреба на други незаконни наркотици  
 
Освен канабис някои ученици са употребявали и други 
незаконни вещества. Сред най-често се опитваните незаконни 
наркотици са: екстази, амфетамин, кокаин и LSD или други 
халюциногени. Средно 1-2 % от учениците, участвали в ESPAD 
съобщават, че са употребявали най-малко веднъж в живота си  
някакъв незаконен наркотик, различен от канабис. Сред 
държавите-участнички по-високи нива (5% или повече) са 
открити в България (за екстази, амфетамин, метамфетамин, 
кокаин) и Полша (LSD или други халюциногени). 
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Употреба на други наркотици извън канабис поне веднъж в 
живота в България и в участващите страни 

Анаболни стероиди  
 
Немного ученици в страните-участнички в ESPAD са 
употребявали анаболни стероиди (средно за ESPAD: 1 %). 
Най-високи дялове са открити в България (4 %), Кипър, 
Чешката република и Полша (3 % всяка). По-значителни 
различия между половете се наблюдават в България (7 % при 
момчета и 2 % при момичета) и Кипър (5 % срещу 1 %). 
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Употреба на инхаланти поне веднъж в живота, по пол 
 Тенденция за 25 страни за периода 1995-2015 (%)  
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Употреба на инхаланти през последните 30 дни 
(%)  
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Употреба на транквиланти и седативи  
без лекарско предписание поне веднъж в живота, по пол 

 Тенденция за 25 страни за периода 1995-2015 (%)  



Нови 
психоактивни 
вещества 



Формулиране на въпроса  
за новите психоактивни вещества 
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Вече се срещат нови вещества, които имитират 
ефектите на познати незаконни наркотици (като 
канабис или екстази). Понякога те биват наричани 
„законни дроги“, „етнорастения“, 
„изследователски химикали“, „дизайнерски 
наркотици“, „легалки“ и може да се предлагат в 
различни форми, например билкови смеси, 
прахчета, кристали или таблетки. 
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Разппространение на употребата на нови психоактивни 
вещества през последните 12 месеца, по пол (%) 
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Употреба на нови психоактивни вещества през последните 12 месеца 
(%)  



В заключение - Европа 
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- След растежа в периода 1995-2003 употребата на 
незаконни наркотици се стабилизира, но на високи нива 
(18%). 

- Канабисът се счита за най-употребявания незаконен 
наркотик. 

- Около 30 % от учениците намират канабиса за лесно 
достъпен. 

- Употребата на други незаконни наркотици е доста по-ниска 
от тази на канабиса. 

- Около 4 % от учениците са употребявали нови 
психоактивни вещества поне веднъж в живота (по-висок 
дял от повечето незаконни наркотици, различни от 
канабис). 



В заключение - у нас 
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- Употребата на незаконни наркотици сред учениците в България 
постепенно се увеличава, като за 16 години между 1999 и 2015 г. 
делът на учениците с опит в употребата на незаконни наркотици 
се е увеличил с 16 процентни пункта или повече от двойно (от 
14 % до 30 %). 

- Канабисът е най-употребявания незаконен наркотик. 

- Близо 45 % от учениците намират канабиса за лесно достъпен. 

- Употребата на други незаконни наркотици е значително по-
ниска от тази на канабиса. 

- Около 6 % от учениците са употребявали нови психоактивни 
вещества поне веднъж в живота (по-висок дял от повечето 
незаконни наркотици, различни от канабис). 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


