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ПОЛИТИКА, ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични данни 

Източник 
2014 2015 

Промени в закони и законови наредби брой 8 2 НСНВ 

Изразходени средства за дейности за борба с наркотиците в България [1] лева 1 102 703 953 516 
НФЦ и 

партньори 

Публикации по тема „наркотици” в централните печатни и електронни медии брой 11 518 11 782 НБКМ 

 

ПРОУЧВАНИЯ СРЕД ОБЩОТО НАСЕЛЕНИЕ 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични данни 

Източник 
2009 2012 

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на наркотик през живота си брой 430 - 475 000 370 - 440 000 
НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на наркотик през живота си проценти 8,2 - 9,0 7,6 - 9,0 

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на наркотик през последната година брой 155 - 180 000 170 - 220 000 
НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на наркотик през последната година проценти 3,0 - 3,4 3,5 - 4,5 

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на наркотик през последните 30 дни брой 85 - 105 000 83 - 122 000 
НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на наркотик през последните 30 дни проценти 1,6 - 2,0 1,7 - 2,5 

Употреба на канабис  2009 2012  

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на канабис през живота си брой 365 - 405 000 335 - 400 000 НФЦ 
Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на канабис през живота си проценти 6,9 - 7,7 6,8 - 8,2 

Лица от 15 до 34 години с минимум една употреба на канабис през живота си брой 285 - 315 000 250 - 305 000 
НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 34 години с минимум една употреба на канабис през живота си проценти 13,6 - 15,0 14,0 - 17,2 

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на канабис през последната година брой 130 - 155 000 147 - 195 000 
НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на канабис през последната година проценти 2,5 - 2,9 3,0 - 4,0 

Лица от 15 до 34 години с минимум една употреба на канабис през последната година брой 115 - 135 000 125 - 170 000 
НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 34 години с минимум една употреба на канабис през последната година проценти 5,5 - 6,5 7,1 - 9,5 

Употреба на кокаин  2009 2012  

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на кокаин през живота си брой 80 - 100 000 35 - 60 000 
НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на кокаин през живота си проценти 1,5 - 1,9 0,7 - 1,2 

Лица от 15 до 34 години с минимум една употреба на кокаин през живота си брой 55 - 70 000 20 - 40 000 
НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 34 години с минимум една употреба на кокаин през живота си проценти 2,6 - 3,4 1,1 - 2,3 

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на кокаин през последната година брой 30 - 45 000 5 - 15 000 
НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на кокаин през последната година проценти 0,6 - 0,8 0,1 - 0,3 

Лица от 15 до 34 години с минимум една употреба на кокаин през последната година брой 25 - 40 000 2 - 10 000 
НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 34 години с минимум една употреба на кокаин през последната година проценти 1,2 - 1,8 0,1 - 0,5 
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Употреба на амфетамини  2009 2012  

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на амфетамини през живота си брой 100 - 120 000 45 - 75 000 
НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на амфетамини през живота си проценти 1,9 - 2,3 0,9 - 1,5 

Лица от 15 до 34 години с минимум една употреба на амфетамини през живота си брой 85 - 100 000 35 - 60 000 
НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 34 години с минимум една употреба на амфетамини през живота си проценти 4,0 - 4,8 2,0 - 3,4 

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на амфетамини през последната година брой 40 - 55 000 20 - 40 000 
НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на амфетамини през последната година проценти 0,8 - 1,0 0,4 - 0,8 

Лица от 15 до 34 години с минимум една употреба на амфетамини през последната година брой 40 - 50 000 15 - 35 000 
НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 34 години с минимум една употреба на амфетамини през последната година проценти 1,8 - 2,4 0,8 - 1,8 

Употреба на екстази  2009 2012  

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на екстази през живота си брой 80 - 100 000 80 - 120 000 
НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на екстази през живота си проценти 1,5 - 1,9 1,6 - 2,4 

Лица от 15 до 34 години с минимум една употреба на екстази през живота си брой 65 - 85 000 65 - 95 000 
НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 34 години с минимум една употреба на екстази през живота си проценти 3,2 - 4,0 3,5 - 5,3 

Лица от 15 до 64 години с минимум една употреба на екстази през последната година брой 30 - 45 000 20 - 40 000 
НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 64 години с минимум една употреба на екстази през последната година проценти 0,6 - 0,8 0,4 - 0,8 

Лица от 15 до 34 години с минимум една употреба на екстази през последната година брой 25 - 40 000 40 - 65 000 
НФЦ 

Дял на лицата от 15 до 34 години с минимум една употреба на екстази през последната година проценти 1,3 - 1,9 2,2 - 3,6 

 

 

ПРОУЧВАНИЯ СРЕД СПЕЦИФИЧНИ ГРУПИ 

 

Индикатор (сфера) Мярка Последни налични данни Източник 

Употреба на наркотични вещества сред учениците  2011 2013  

Ученици от 9 до 12 клас с минимум една употреба на наркотик през живота си брой 100 - 105 000 70 - 90 000 НФЦ 

Дял на учениците от 9 до 12 клас с минимум една употреба на наркотик през живота си проценти 30,4 28,2 НФЦ 
Дял на учениците от 9 до 12 клас с минимум една употреба на канабис през живота си проценти 27,1 26,2 НФЦ 
Дял на учениците от 9 до 12 клас с минимум една употреба на амфетамини през живота си проценти 8,0 6,3 НФЦ 
Дял на учениците от 9 до 12 клас с минимум една употреба на марихуана през последните 30 дни проценти 12,0 10,8 НФЦ 

Дял на учениците от 9 до 12 клас с минимум една употреба на екстази през последните 30 дни проценти 1,8 1,9 НФЦ 

  2011 2015  

Ученици на 15-16 г. с минимум една употреба на наркотик през живота си брой 17 - 18 000 20 - 22 000 

ESPAD 

Дял на учениците на 15-16 г. с минимум една употреба на наркотик през живота си проценти 26,0 30,0 

Дял на учениците на 15-16 г. с минимум една употреба на канабис през живота си проценти 24,3 27,0 

Дял на учениците на 15-16 г. с минимум една употреба на амфетамини през живота си проценти 8,3 6,0 

Дял на учениците на 15-16 г. с минимум една употреба на канабис през последните 30 дни проценти 11,1 12,0 
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Употреба на наркотични вещества сред студентите  2010 2014  

Студенти с минимум една употреба на наркотик през живота си брой 70 - 72 000 66 - 68 000 

НФЦ 

Дял на студентите с минимум една употреба на наркотик през живота си проценти 38,4 - 39,4 36,1 

Студенти с минимум една употреба на наркотик през последните 30 дни брой 25 - 27 000 25 - 27 000 

Дял на студентите с минимум една употреба на наркотик през последните 30 дни проценти 13,7 - 14,5  13,8  

Дял на студентите с минимум една употреба на канабис през последните 30 дни проценти 11,5  11,8  

Дял на студентите с минимум една употреба на амфетамини през последните 30 дни проценти 3,0 1,8 

Употреба на наркотични вещества сред лишените от свобода  2011 2013  

Лишени от свобода с минимум една употреба на наркотик през живота си брой 3 400 - 3 500 3 300-3 400 

ГДИН, 

НФЦ 

Дял на лишените от свобода с минимум една употреба на наркотик през живота си проценти 36,7 35,2 

Дял на лишените от свобода с минимум една употреба на канабис през живота си проценти 27,8 33,2 

Дял на лишените от свобода с минимум една употреба на хероин през живота си проценти 23,5 20,6 

Лишени от свобода с минимум една употреба на наркотик през последната година брой 2 000 - 2 100 2 000-2 100 

Дял на лишените от свобода с минимум една употреба на наркотик през последната година проценти 21,6 21,6 

Дял на лишените от свобода с минимум една употреба на канабис през последната година проценти 11,8 17,0 

Дял на лишените от свобода с минимум една употреба на хероин през последната година проценти 13,4 9,2 

Употреба на наркотични вещества в местата за забавление  2010 2014  

Дял на студентите, присъствали през последната година на партита, купони, на които са се взимали 

наркотици 
процент 40,3 41,2 НФЦ 

Дял на студентите, ходили през последната година на дискотека, където са се взимали някакви наркотици процент 35,4 35,4 НФЦ 

Дял на студентите, употребили канабис през последната година в дискотека или друго място за развлечение процент 8,1 12,1 НФЦ 

 

 

ПРОБЛЕМНА УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

 

Индикатор (сфера) Мярка Последни налични данни Източник 

 2009 

Лица от 15 до 64 години проблемно употребяващи наркотични вещества брой  31 316  

(23 - 43 000) 

НФЦ 

 

Дял на проблемно употребяващите от населението от 15 до 64 години  промили  6 (4 - 8) 

Лица от 15 до 64 години проблемно употребяващи опиоиди брой  26 000  

(19 - 35 000) 

Дял на проблемно употребяващите опиоиди от населението от 15 до 64 години  промили  5 (4 - 7) 

Лица от 15 до 64 години проблемно употребяващи амфетамини/екстази брой  5 000  

(3 500-6 300) 

Дял на проблемно употребяващите амфетамини/екстази от населението от 15 до 64 години  промили  1 (0,7 – 1,3)  

Лица от 15 до 34 години с интензивна употреба на канабис брой  36 000  

(32 - 40 000) 
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ТЪРСЕНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични данни 

Източник 
2014 2015 

Дял на търсещите лечение във връзка с употреба на хероин или други опиати проценти 79,3 75,9 

НФЦ 

Дял на жените след търсещите лечение проценти 18,3 19,4 

Средна възраст на търсещите лечение (в навършени години) години 30,2 30,2 

Средна възраст при първата употреба на основното проблемно вещество години 18,9 19,6 

Дял на учениците и студентите сред търсещите лечение проценти 5,5 6,3 

Дял на лицата с постоянна заетост сред търсещите лечение проценти 19,0 18,3 

Дял на ежедневно употребяващите основното проблемно вещество проценти 41,6 50,3 

Дял на инжектиращите основното проблемно вещество проценти 59,4 58,3 

Дял на лицата с продължителност на употреба > 5 години проценти 77,1 75,7 

Дял на лицата, използвали в живота си употребявани игли или спринцовки проценти 32,2 28,4 

Дял на лицата, използвали през последните 30 дни употребявани игли или спринцовки проценти 9,1 8,8 

Дял на търсещите за първи път лечение проценти 26,3 24,1 

 

 

ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични данни 

Източник 
2014 2015 

Брой инжекционно употребяващи наркотици сред новорегистрираните серопозитивни в България брой 25 26 НПЛ по 

ХИВ Дял инжекционно употребяващи наркотици от общия брой новорегистрирани серопозитивни в България проценти 11,3 11,6 

Брой изследвания с положителен резултат от изследванията за HIV сред инжектиращи в гр. София брой 25 30 НЦН 

Дял на изследванията с положителен резултат за HIV от всички изследвания на инжектиращи в София проценти 3,73 4,30 НЦН 
Брой изследвания с положителен резултат от изследванията за Хепатит С сред инжектиращи в София брой 439 430 НЦН 
Дял на изследванията с положителен резултат за Хепатит С от изследванията на инжектиращи в София проценти 67,75 61,60 НЦН 
Брой изследвания с положителен резултат от изследванията за Хепатит В сред инжектиращи в София брой 38 25 НЦН 
Дял на изследванията с положителен резултат за Хепатит В от изследванията на инжектиращи в София проценти 6,28 3,58 НЦН 
Брой изследвания с положителен резултат от изследванията за Сифилис сред инжектиращи в София брой 42 28 НЦН 
Дял на изследванията с положителен резултат за Сифилис от изследванията на инжектиращи в София проценти 6,63 4,01 НЦН 
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СМЪРТНИ СЛУЧАИ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ   

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични данни 

Източник 
2014 2015 

Починали вследствие отравяне с наркотични или халюциногенни вещества брой 15 17 

НСИ 

 

Средна възраст на починалите вследствие отравяне с наркотични вещества в България години 27,7 34,7 

Дял на починалите мъже вследствие отравяне с наркотични вещества в България проценти 93,3 88,2 

Дял на починалите на възраст 20-39 г. вследствие отравяне с наркотични  вещества в България проценти 93,3 88,2 

Дял на починалите вследствие умишлено самоотравяне и въздействие на наркотици в България проценти 6,6 0 

Дял на починалите вследствие случайно отравяне и въздействие на наркотици в България проценти 66,7 88,2 

Дял на починалите вследствие умишлено самоотравяне със седативни, сънотворни и психотропни в-ва  проценти 0 0 

Дял на починалите вследствие на случайно отравяне със седативни, сънотворни и психотропни вещества проценти 0 0 

Дял на починалите вследствие на психични и поведенчески разстройства, дължащи се на  

употреба на психоактивни вещества 
проценти 0 5,88 

Починали от или под въздействие на наркотични вещества [2] брой 36  42  

ЦСМД 

Средна възраст на починали от или под въздействие на наркотични вещества [2] години 30,6  31,0  

Дял на починали мъже от или под въздействие на наркотични вещества [2] проценти 83,3  80,9  

Дял на починалите вследствие отравяне с наркотични вещества[2] проценти 33,3  21,4  

Дял на починалите вследствие отравяне с хероин [2] проценти 30,6  11,9  

 

 

СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични данни 

Източник 
2014 2015 

Неконтролирани психоактивни вещества, регистрирани през Системата за ранно предупреждение в 

България през съответната година 
брой 26 14 

НИКК, 

Митници 
Неконтролирани психоактивни вещества, регистрирани за първи път през Системата за ранно 

предупреждение в България 
брой 5 5 

Количество неконтролирани психоактивни вещества, регистрирани през Системата за ранно 

предупреждение в България през съответната година 
кг 9,9159 4,0739 

Нови психоактивни вещества, включени в списъка на забранените вещества през съответната година брой 0 6 
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ПРЕВЕНЦИЯ 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични данни 

Източник 
2014 2015 

Регистрирани превантивни дейности  брой 221 189 ОСНВ 

Обхванати ученици в програми и кампании за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични в-ва брой 221 898 228 767 МОН 

Относителен дял на общата превенция сред регистрираните превантивни дейности проценти 69 78 ОСНВ 

Относителен дял на селективната превенция сред регистрираните превантивни дейности проценти 24 16 ОСНВ 

Относителен дял на индикативната превенция сред регистрираните превантивни дейности проценти 5 2 ОСНВ 

Относителен дял на превенция  на средата сред регистрираните превантивни дейности проценти 4 4 ОСНВ 

Относителен дял на дейностите свързани с приобщаване на общността [3] проценти 16 14 ОСНВ 

Относителен дял на дейностите свързани с обучение на професионалисти проценти 10 8 ОСНВ 

Относителен дял на дейностите свързани с въздействие чрез връстници проценти 21 22 ОСНВ 

 

 

ЦЕНИ НА НАРКОТИЦИТЕ НА УЛИЧНО НИВО 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични данни 

Източник 
2014 2015 

Най-разпространена цена за 1 гр. канабис (трева) на улично ниво евро 7,5 5 
ГДБОП, 

ОСНВ, 

Аутрич 

програми 

Най-разпространена цена за 1 гр. хероин на улично ниво евро 40 25 

Най-разпространена цена за 1 гр. кокаин на улично ниво евро 60 60 

Най-разпространена цена за 1 гр. амфетамин на улично ниво евро 10 10 

Най-разпространена цена за 1 таблетка екстази на улично ниво евро 5 7.5 

 

 

ЧИСТОТА НА НАРКОТИЦИТЕ 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични данни 

Източник 
2014 2015 

Най-разпространено ниво на съдържанието на активното вещество в канабиса – смола проценти 7 - 

НИКК Най-разпространено ниво на съдържанието на активното вещество в канабиса – трева проценти 14,5 8,2 

Най-разпространено ниво на съдържанието на активното вещество в хероина проценти 0,5 40,1 

Най-разпространено ниво на съдържанието на активното вещество в кокаина проценти 4,2 25,3 
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ЛЕЧЕБНА СИСТЕМА 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични данни 

Източник 
2014 2015 

Места в специализираните отделения за лечение на зависимости [4] брой 154 154 

НЦОЗА 

Лица под диспансерно наблюдение с диагноза психични и поведенчески разстройства, дължащи се на 

употреба на психоактивни вещества  
брой 1 374 1 379 

Хоспитализирани случаи (изписани лица) в стационарите на лечебните заведения  с психични и 

поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества 
брой 935 1 005 

Субституиращи поддържащи програми за лечение на зависимости брой 30 30 

НЦН и 

партньори 

Места в субституиращите поддържащи програми за лечение на зависимости брой 4 632 4 258 

Заети места в субституиращите поддържащи програми за лечение на зависимости брой 3 404 3 423 

Дял на заетите места в програмитe с Methadone към всички заети места в субституиращите поддържащи 

програми за лечение на зависимости 
проценти 96,0 95,4 

Програми за психосоциална рехабилитация и реинтеграция брой 11 11 

Места в програми за психосоциална рехабилитация и реинтеграция брой 203 215 

Клиенти, преминали програми за психосоциална рехабилитация и реинтеграция брой 472 416 

Клиенти, завършили програми за психосоциална рехабилитация и реинтеграция брой 211 230 

 

НАМАЛЯВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНЕТО НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични данни 

Източник 
2014 2015 

Задържани лица от органите на МВР по линия „Наркотици“ брой 5 127 4 195 МВР 

Проведени специализирани полицейски операции от органите на МВР по линия „Наркотици“ брой 2 376 2 182 МВР 

Разкрити нови наркосборища и места за продажба на наркотици брой 240 193 МВР 

Образувани досъдебни производства за престъпления, свързани с наркотици брой 5 404 6 001 ВКП 

Решени досъдебни производства за престъпления, свързани с наркотици брой 5 592 6 022 ВКП 

Регистрирани престъпления, свързани с наркотици (по чл. 242, ал.2-3 и чл. 354а-354в от НК) брой 1 594 1 772 НСИ 

Осъдени лица за престъпления, свързани с наркотици [5] брой 1 427 1603 НСИ 

Малолетни и непълнолетни лица, извършители на престъпления, свързани с наркотици брой 356 406 НСИ 

Случаи на изземвания на наркотик брой 147 88 

Митници 
 

Общо количество иззет наркотик в страната 

кг 3 824 1 329 

таблетки 4 939 109 

единици - 2 

Лица, задържани в страната и чужбина във връзка с иззети количества наркотик  брой 4 813 - ГДБОП 
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НАМАЛЯВАНЕ НА ЩЕТИТЕ ОТ УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични данни 

Източник 
2014 2015 

Долечебни програми в областта на наркоманиите брой  11  11 

НЦН и 

партньори 

Контакти в долечебните програми в областта на наркоманиите брой 63 170 56 467 

Раздадени игли и спринцовки в долечебните програми в областта на наркоманиите брой 417 677 370 098 

Индивидуални клиенти, обхванати от долечебни програми  брой 8 907 9 170 

Раздадени презервативи на клиенти на програмите брой 185 823 120 907 

 

СОЦИАЛНА СФЕРА 

 

Индикатор (сфера) Мярка 
Последни налични данни 

Източник 
2014 2015 

Относителен дял на безработните лица сред търсещите лечение във връзка с употребата на наркотици процент 45,0 39,2 

НФЦ 
Относителен дял на здравно осигурените лица сред търсещите лечение във връзка с уп. на наркотици процент 39,9 41,3 

Относителен дял на бездомните лица сред търсещите лечение във връзка с употребата на наркотици процент 3,2 1,3 

Относителен дял на лицата без образование сред търсещите лечение във връзка с уп. на наркотици процент 5,7 4,0 

 
 

 

[1] Оценката включва изразходваните финансови средства на всички ОСНВ и ПИЦ за 

дейности по превенция и борба с наркотиците, както и от НЦН (за 2014 г.) по план-

сметка на „План за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците 2014 – 

2018 г.“ 

[2] Данните са за София-град и София област 

[3] Приобщаване на общността – дейности насочени към общността, с цел информиране 

на хората по въпросите свързани с наркотиците. Целта е запознаване с темата и 

евентуалното включване на общността в бъдещи превантивни дейности.  

[4] Включва държавни психиатрични болници, центрове за психично здраве и 

психиатрични клиники. 

[5] Включва и престъпления, регистрирани в предходни години. 

 

 

Списък на използвани съкращения 

ВКП – Върховна касационна прокуратура 

ГДБОП – Главна Дирекция „Борба с организираната престъпност”, МВР 

ГДИН – Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, Министерство на правосъдието 

МВР – Министерство на вътрешните работи 

МОМН – Министерство на образованието и науката 

НБКМ – Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” 

НИКК – Научноизследователски институт по криминалистика и криминология 

НПЛ по ХИВ – Национална потвърдителна лаборатория по ХИВ 

НСИ – Национален статистически институт 

НСНВ – Национален съвет по наркотичните вещества 

НФЦ – Национален фокусен център за наркотици и наркомании 

НЦН – Национален център по наркомании 

НЦОЗА – Национален център по обществено здраве и анализи 

ПИЦ – Превантивно-информационни центрове 

ОСНВ – Общински съвети по наркотичните вещества 

ЦСМД – Центрове по съдебна медицина и деонтология 

ESPAD – Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици 
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БРОЙ ПУБЛИКАЦИИ В ЦЕНТРАЛНИТЕ ПЕЧАТНИ И ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ  

ПО ТЕМАТИЧНИ РУБРИКИ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИТЕ И НАРКОМАНИИТЕ  

(2014 – 2015 г.)  

 

Тематични рубрики 2014 г. 2015 г. 

Общо 11 518 11 782 

Предлагане и разпространение на наркотици 8 283 9 464 

Превенция на употребата на наркотици 324 507 

Представяне на доклади за наркотиците 353 252 

Спешни нефатални случаи, свързани с употребата на 

наркотици 

136 243 

Смъртност сред употребяващите наркотици и смъртни 

случаи във връзка с употребата на наркотици 

260 145 

Възможности за лечение на употребяващите наркотици 107 135 

Нови наркотични вещества и нови начини за употреба 118 104 

Епидемиологични проучвания 55 92 

Инфекциозни заболявания, свързани с употребата на 

наркотици 

73 41 

Друго 1 809 799 

Източник: Интернет базирана електронна система за мониторинг на публикациите по 
темата за наркотиците и наркоманиите, Национална библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий“ и Национален фокусен център за наркотици и наркомании 
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МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, 
СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ (2010 – 2015 г.) 

                                                                                                                                                    (брой) 

Статистически райони и 
области 

Малолетни и непълнолетни лица, извършители на 
престъпления, свързани с наркотици  

(по чл. 354а-354в от НК) 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Общо за страната 217 244 277 342 356 406 

Северозападен район 8 11 9 18 22 14 

Видин - - - 1 1 2 

Враца 3 2 1 - - 1 

Ловеч - 1 1 2 6 1 

Монтана 5 3 4 7 9 3 

Плевен - 5 3 8 6 7 

Северен централен район 17 20 30 49 33 49 

Велико Търново 10 9 16 23 14 28 

Габрово 5 7 10 23 6 5 

Разград 1 3 - 1 7 4 

Русе - 1 4 2 2 6 

Силистра 1 - - - 4 6 

Североизточен район 13 21 14 24 17 32 

Варна 12 12 10 11 11 26 

Добрич - 1 3 6 3 3 

Търговище - - - - 3 2 

Шумен 1 8 1 7 - 1 

Югоизточен район 21 35 39 59 61 75 

Бургас 10 21 24 29 39 55 

Сливен - 3 7 13 5 6 

Стара Загора 10 10 8 13 15 13 

Ямбол 1 1 - 4 2 1 

Югозападен район 133 137 139 154 179 198 

Благоевград 4 9 11 4 2 6 

Кюстендил 2 5 10 11 4 8 

Перник - - - 3 2 - 

София 4 4 5 1 - 6 

София-столица 123 119 113 135 171 178 

Южен централен район 25 20 46 38 44 38 

Кърджали - 1 4 2 1 - 

Пазарджик 1 2 2 7 5 13 

Пловдив 17 8 22 23 17 19 

Смолян - 3 5 2 2 5 

Хасково 7 6 13 4 19 1 

       Източник: Национален статистически институт 
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РАЗДАДЕНИ СТЕРИЛНИ КОМПЛЕКТИ (СПРИНЦОВКА С 2 ИГЛИ) 

В ПЕРИОДА 2005 – 2015 г. 

       

Източник: Национален център по наркомании и партньори 

 

 

 

 
ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ, ДОСТИГНАТИ В ПРОГРАМИТЕ  
ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЩЕТИТЕ В ПЕРИОДА 2008 – 2015 г. 

12062

7720 8057 7983

10497

5847

8907 9170

0

1704 1899 2018 1713 1430
898 1019

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Общ брой индивидуални клиенти

Нови индивидуални клиенти

 

Източник: Национален център по наркомании и партньори 
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ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ЛИЦАТА, ИЗПОЛЗВАЛИ В ЖИВОТА СИ  

УПОТРЕБЯВАНИ ИГЛИ ИЛИ СПРИНЦОВКИ (2000 – 2015 г.) 
 

     
     
        Източник: Проучване на търсенето на лечение във връзка с употреба на наркотици,     
                         Национален фокусен център за наркотици и наркомании и партньори 

 

 

 

 

 
ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ЛИЦАТА С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УПОТРЕБА НА 

ОСНОВНОТО ПРОБЛЕМНО ВЕЩЕСТВО >5 ГОДИНИ (2001 – 2015 г.) 
 

      
      
        Източник: Проучване на търсенето на лечение във връзка с употреба на наркотици,     
                         Национален фокусен център за наркотици и наркомании и партньори 
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ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ПОТЪРСИЛИТЕ ЛЕЧЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УПОТРЕБА НА ХЕРОИН ИЛИ ДРУГИ ОПИАТИ, 
РЕГИСТРИРАНИ В НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ТЪРСЕНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ  

(1994 – 2015 г.) 
 
 

 
 

      Източник: Национална мониторингова система за търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици,  
                       Проучване на търсенето на лечение във връзка с употреба на наркотици, 
                       Национален фокусен център за наркотици и наркомании и партньори 
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СРЕДНА ВЪЗРАСТ (В НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ) НА ПОТЪРСИЛИТЕ ЛЕЧЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ, 
РЕГИСТРИРАНИ В НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ТЪРСЕНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ 

(1994 – 2015 г.) 
 

 

 
 

      Източник: Национална мониторингова система за търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици,  
                       Проучване на търсенето на лечение във връзка с употреба на наркотици, 
                       Национален фокусен център за наркотици и наркомании и партньори 
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БРОЙ ПАЦИЕНТИ ПОД ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ  
С ДИАГНОЗА ПСИХИЧНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА,  

ДЪЛЖАЩИ СЕ НА УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ (F11-F19 ПО МКБ-10) 
 (2008 – 2015 г.) 

 

               
       
         Източник: Проучване на търсенето на лечение във връзка с употреба на наркотици,     
                          Национален фокусен център за наркотици и наркомании и партньори 

             

 

 

БРОЙ ИЗПИСАНИ ПАЦИЕНТИ С ДИАГНОЗА ПСИХИЧНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ 
РАЗСТРОЙСТВА, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ (F11-F19 ПО МКБ-10) 

В СТАЦИОНАРИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ  
(2008 – 2015 г.) 

 

                
 
         Източник: Проучване на търсенето на лечение във връзка с употреба на наркотици,     
                            Национален фокусен център за наркотици и наркомании и партньори
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              Източник: Проучване относно цени на наркотиците на улично ниво,  

                                                 Национален фокусен център за наркотици и наркомании,  
                                                 МВР, ОСНВ, ПИЦ и НПО,  2010 – 2015 г.  

-5,5 

ЦЕНА НА НАРКОТИЦИТЕ НА УЛИЧНО НИВО ЗА ПЕРИОДА 2010 – 2015  Г. 
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