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РЕЗЮМЕ — Изборът на конкретната изследователска тема е продиктуван от 

необходимостта от анализ на консумацията на алкохол сред населението на страната и 

степента на пристрастеност при възрастните индивиди. България има сериозни, 

неразрешени проблеми с достъпа до алкохол сред непълнолетните лица. Необходими са 

навременни мерки за справяне с увеличаващата се консумация на съдържащите алкохол 

напитки. 
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ABSTRACT - The choice of the specific research theme is dictated by the need to analyze the 

consumption of alcohol among the population of the country and the degree of addiction in the 

elderly. Bulgaria has serious, unresolved problems with access to alcohol among minors. Timely 

measures are needed to be solved the increasing consumption of alcohol-containing beverages. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Темата за консумацията на алкохол сред населението в страната периодично започва да 

се дебатира, най-често след злоупотреба сред непълнолетни лица или след тежки пътно-

транспортни произшествия. Тази тема винаги е била актуална и, за съжаление, ще продължава 

да бъде докато не се наложат ясни правила за употребата на алкохол както и съответните 

санкции за неспазването на законите, свързани с консумацията на спиртни напитки. 
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Целта на настоящето изследване е да проследи за период от 10 години увеличава ли се 

потреблението на алкохолни напитки сред населението на България и изследват ли се 

взаимовръзките между консумацията на алкохолни напитки и заболеваемостта на населението 

в страната.  

Обект на изследване е населението и потреблението на алкохол, а предмет – процесите, 

които се явяват в следствие на тази консумация. 

Задачите, които трябва да изпълним за да постигнем целта си са следните: 

- Анализиране на изходящите данни за консумацията на алкохолни напитки. 

- Анализиране на териториалното разпределение на потреблението. 

- Обобщаване данните за заболеваемост на населението, вследствие на психични 

разстройства. 

- Изследване на част от причините за консумация на алкохол. 

 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

Получаването на информация е извършено по различни методи. Изборът на конкретен 

метод зависи от редица фактори, най-съществените от които са: продължителност на 

изследването, разполагаем финансов ресурс и други. Основните методи за набиране на 

информация са: ретроспективен анализ, статистико-демографски метод, картографски метод, 

анализ и синтез.  

Основният източник на статистическа информация е Националният статистически 

институт.  

Много са авторите, работили по дадената проблематика. Този въпрос при географите е 

разглеждан от Бояджиев1. В изследването си, той разглежда проблемът с консумацията на 

алкохол и разрастващия се алкохолизъм в ЕС. Задават се основни въпроси и се разглеждат 

автопроизшествията по причина на алкохола. Прави се опит за райониране на консумацията 

на алкохол като вид и количество. Резултатът е следният - на юг се консумира повече алкохол 

от грозде, а на север - главно пиво и „твърд“ алкохол.  

 

РЕЗУЛТАТИ 

В България потреблението на различните видове алкохол, в т.ч общо алкохолни 

напитки се увеличава. За период от 10 години потреблението средно на лице от домакинство е 

нараснало с около 4 л. в градовете и с около 2,5 л. в селата. Увеличение на потреблението на 

алкохол отбелязваме в условия на демографска криза – при вискока смъртност и висока 

емиграция. Потреблението на бира се увеличава, но потреблението на вино намалява. 

Потреблението на ракия и други спиртни напитки запазват своите стойности, с малки 

колебания, което се дължи на традиционните нагласи за консумация на „твърд“ алкохол на 

българското население (Таблица 1). Обяснението за тези резултати (на виното и бирата) е 

сложно, но най-общо може да се обобщи с наложената световна тенденция за намаляване на 

потреблението на твърд алкохол, вследствие на увеличаващата се заболеваемост сред 

населението. Води се борба с консумацията на силни алкохолни напитки, но не директна, а с 

по-меки методи – например бира без алкохол и други. България става част от тази 

                                                 
1 Бояджиев, В. (2000) Алкохол и алкохолизъм в ЕС. Конгрес по медицинска география. С. 
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тендениция, но по-бавно.  

 

Таблица 1 

Потребление на видове алкохолни напитки по години 

(Средно на лице) 

 

  2008 2012 2017 

  
В 

градовете 
В селата 

В 
градовете 

В селата 
В 

градовете 
В селата 

Алкохолни напитки – 
л 25,2 24,1 25,9 27,4 29,7 26,7 

Бира 17,6 12,8 18,9 15,8 22,9 19,7 

Вина 5,1 8,6 4,5 8,6 4,2 4,6 

Ракии 1,8 2,5 1,8 2,8 1,8 2,1 

Други спиртни 
напитки 0,7 0,2 0,6 0,2 0,8 0,3 

Източник: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=633 
*Потреблението представлява количествата консумирани хранителни продукти и напитки при домашни 

условия и не включва консумацията в заведения за обществено хранене. 

 

Таблица 2 

Потребление на видове алкохолни напитки по статистически региони и области в България, 

(средно на лице от домакинство) 

    2008 2012 2017 

Северозападен 

Алкохолни 
напитки - л 33,2 36,6 31,5 

Бира 18,6 21,4 21,2 

Вина 11,6 11,4 6,9 

Ракии 2,8 3,6 3,0 

Други спиртни 
напитки 0,3 0,2 0,4 

Видин 

Алкохолни 
напитки - л 46,4 58,7 24,9 

Бира 12,2 18,0 19,3 

Вина 32,0 37,3 5,2 

Ракии 2,2 3,2 0,3 

Други спиртни 
напитки 0,1 0,1 0,1 

Враца 

Алкохолни 
напитки - л 29,4 30,0 26,8 

Бира 14,1 22,7 20,3 

Вина 12,5 5,2 4,7 

Ракии 2,5 1,8 1,2 

https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=633
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Други спиртни 
напитки 0,3 0,3 0,5 

Ловеч 

Алкохолни 
напитки - л 23,1 18,7 17,9 

Бира 15,4 13,0 14,1 

Вина 4,1 2,5 1,8 

Ракии 3,5 3,0 1,8 

Други спиртни 
напитки 0,1 0,3 0,2 

Монтана 

Алкохолни 
напитки - л 26,4 37,6 44,7 

Бира 13,6 19,5 25,5 

Вина 10,8 14,6 14,0 

Ракии 1,9 3,4 4,9 

Други спиртни 
напитки 0,1 0,1 0,3 

Плевен 

Алкохолни 
напитки - л 39,4 42,1 37,1 

Бира 27,8 27,4 23,7 

Вина 7,7 8,7 7,9 

Ракии 3,4 5,7 5,0 

Други спиртни 
напитки 0,5 0,3 0,6 

Северен централен 

Алкохолни 
напитки - л 26,1 29,5 35,0 

Бира 17,3 19,7 26,8 

Вина 6,7 7,3 5,4 

Ракии 1,8 2,2 2,2 

Други спиртни 
напитки 0,3 0,3 0,7 

Велико Търново 

Алкохолни 
напитки - л 28,0 30,5 33,8 

Бира 21,6 23,0 27,7 

Вина 4,7 5,0 3,5 

Ракии 1,3 2,3 1,8 

Други спиртни 
напитки 0,4 0,2 0,9 

Габрово 

Алкохолни 
напитки - л 29,2 25,7 32,7 

Бира 18,6 16,3 25,4 

Вина 7,3 7,2 4,6 

Ракии 3,0 1,9 1,7 

Други спиртни 
напитки 0,4 0,3 1,0 
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Разград 

Алкохолни 
напитки - л 15,8 21,0 25,9 

Бира 12,0 13,5 18,2 

Вина 2,4 5,4 4,9 

Ракии 1,2 2,0 2,3 

Други спиртни 
напитки 0,1 0,1 0,4 

Русе 

Алкохолни 
напитки - л 28,3 37,0 40,8 

Бира 18,5 24,0 29,8 

Вина 7,4 9,9 9,0 

Ракии 1,9 2,5 1,5 

Други спиртни 
напитки 0,5 0,5 0,4 

Силистра 

Алкохолни 
напитки - л 27,6 26,5 37,8 

Бира 13,0 14,8 28,6 

Вина 12,7 10,0 4,4 

Ракии 1,7 1,6 4,4 

Други спиртни 
напитки 0,1 0,1 0,4 

Североизточен 

Алкохолни 
напитки - л 27,2 31,6 31,0 

Бира 18,9 23,5 24,5 

Вина 6,3 6,0 4,7 

Ракии 1,6 1,5 1,3 

Други спиртни 
напитки 0,4 0,6 0,5 

Варна 

Алкохолни 
напитки - л 26,7 33,5 30,0 

Бира 19,0 25,9 24,2 

Вина 5,6 5,6 4,2 

Ракии 1,4 1,0 1,0 

Други спиртни 
напитки 0,7 0,9 0,7 

Добрич 

Алкохолни 
напитки - л 30,8 32,9 34,2 

Бира 19,7 22,5 26,4 

Вина 9,8 8,7 5,8 

Ракии 1,1 1,3 1,6 

Други спиртни 
напитки 0,2 0,3 0,3 

Търговище 
Алкохолни 
напитки - л 29,2 25,3 27,4 
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Бира 19,6 18,5 24,6 

Вина 7,4 4,7 1,7 

Ракии 2,1 1,9 0,7 

Други спиртни 
напитки 0,1 0,2 0,3 

Шумен 

Алкохолни 
напитки - л 23,4 29,8 32,4 

Бира 17,2 21,8 22,9 

Вина 3,7 4,8 6,9 

Ракии 2,2 2,7 2,1 

Други спиртни 
напитки 0,3 0,5 0,5 

Югоизточен 

Алкохолни 
напитки - л 29,7 33,0 34,7 

Бира 18,4 22,4 25,4 

Вина 7,6 6,5 5,2 

Ракии 3,2 3,6 3,5 

Други спиртни 
напитки 0,5 0,6 0,6 

Бургас 

Алкохолни 
напитки - л 31,6 39,6 43,9 

Бира 19,7 26,7 29,3 

Вина 7,9 7,4 8,8 

Ракии 3,2 4,6 4,9 

Други спиртни 
напитки 0,7 0,9 0,9 

Сливен 

Алкохолни 
напитки - л 20,6 19,9 17,8 

Бира 12,0 12,4 15,1 

Вина 5,7 5,2 1,9 

Ракии 2,7 2,0 0,5 

Други спиртни 
напитки 0,2 0,2 0,3 

Стара Загора 

Алкохолни 
напитки - л 30,4 35,5 35,6 

Бира 19,8 25,3 26,5 

Вина 7,5 6,2 3,8 

Ракии 2,7 3,7 4,7 

Други спиртни 
напитки 0,4 0,3 0,5 

Ямбол 

Алкохолни 
напитки - л 39,1 26,7 30,2 

Бира 22,5 16,7 26,1 

Вина 10,3 6,8 3,0 
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Ракии 5,5 2,8 0,5 

Други спиртни 
напитки 0,8 0,4 0,6 

Югозападен 

Алкохолни 
напитки - л 20,6 20,3 28,3 

Бира 14,2 15,3 22,2 

Вина 4,1 2,9 3,7 

Ракии 1,5 1,2 1,4 

Други спиртни 
напитки 0,8 0,8 1,0 

Благоевград 

Алкохолни 
напитки - л 14,8 14,5 26,2 

Бира 7,3 10,6 19,2 

Вина 6,0 1,5 4,4 

Ракии 1,3 1,9 2,0 

Други спиртни 
напитки 0,2 0,5 0,7 

Кюстендил 

Алкохолни 
напитки - л 23,6 14,9 22,8 

Бира 14,0 6,5 16,7 

Вина 7,9 8,2 3,9 

Ракии 1,2 0,1 1,6 

Други спиртни 
напитки 0,5 0,1 0,6 

Перник 

Алкохолни 
напитки - л 19,0 12,7 22,1 

Бира 12,4 8,6 17,1 

Вина 3,0 1,5 2,9 

Ракии 2,4 2,1 1,1 

Други спиртни 
напитки 1,2 0,5 0,9 

София 

Алкохолни 
напитки - л 23,9 18,4 25,1 

Бира 19,8 15,0 22,4 

Вина 1,5 2,0 1,7 

Ракии 2,3 1,3 1,0 

Други спиртни 
напитки 0,3 0,2 0,0 

София (столица) 

Алкохолни 
напитки - л 21,5 23,5 30,6 

Бира 15,4 18,2 24,1 

Вина 3,6 3,1 4,0 

Ракии 1,4 1,1 1,3 
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Други спиртни 
напитки 1,2 1,1 1,3 

Южен централен 

Алкохолни 
напитки - л 19,8 17,9 19,8 

Бира 13,1 12,3 16,0 

Вина 4,4 3,6 2,2 

Ракии 1,9 1,6 1,2 

Други спиртни 
напитки 0,4 0,4 0,5 

Кърджали 

Алкохолни 
напитки - л 13,2 14,0 8,4 

Бира 10,7 10,2 7,0 

Вина 1,0 2,2 0,5 

Ракии 1,0 1,3 0,6 

Други спиртни 
напитки 0,4 0,4 0,3 

Пазарджик 

Алкохолни 
напитки - л 14,6 18,0 8,9 

Бира 6,2 11,0 7,0 

Вина 6,4 5,5 1,0 

Ракии 1,9 1,3 0,8 

Други спиртни 
напитки 0,1 0,2 0,2 

Пловдив 

Алкохолни 
напитки - л 22,2 17,1 22,9 

Бира 15,8 12,8 19,5 

Вина 4,0 2,6 1,9 

Ракии 1,7 1,3 0,8 

Други спиртни 
напитки 0,6 0,4 0,6 

Смолян 

Алкохолни 
напитки - л 17,1 17,8 25,2 

Бира 10,4 12,6 18,4 

Вина 2,6 1,9 2,6 

Ракии 3,4 2,6 3,2 

Други спиртни 
напитки 0,7 0,8 0,9 

Хасково 

Алкохолни 
напитки - л 25,5 22,9 27,4 

Бира 16,6 14,1 19,8 

Вина 6,3 6,1 5,3 

Ракии 2,4 2,5 2,0 

Други спиртни 
напитки 0,3 0,2 0,4 
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Източник: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=633 

 

Анализът на таблица 2 е многообхватен и ще бъде разгледан по статистически 

региони и по области.  

В Северозападният регион се отбелязва минимален спад в потреблението на 

алкохолни напитки спрямо 2008 г. и 2012 г. Той е на второ място по общо потребление като 

преди него е само Северния централен регион. Причините за високото потребление на 

алкохолни напитки са много, но застарялото население, ниското образование, липсата на 

социална среда, безработицата сред населението в трудоспособна възраст, емиграцията са 

сред главните. Водещите области по консумация са Плевен и Монтана, където отбелязваме и 

сериозно увеличение на потреблението спрямо 2008 г. В останалите области потреблението 

намалява, но там статистическите данни са красноречиви във връзка с бързото обезлюдяване 

на територията - например потреблението на ракия във Видинска и Ловешка области за 

период от 10 г.  

Северният централен регион се отличава с най-висока консумация на алкохолни 

напитки средно на лице от домакинството в страната. Забелязва се тенденция към 

увеличаване на консумацията на алкохол, без тази на виното. Русенска област е първенец по 

употреба като за периода от 2008 г. значително е нараснала консумацията. В Силистренска 

област забелязваме сериозно увеличение за същия период. Този изкуствено създаден 

статистически регион е трудно сравним както във вътрешните си граници, така и с 

останалите региони - необходимостта от покриване на изискванията за брой население на 

регион на ЕС наложи неговото съществуване.  

В Североизточният регион нивото на консумация на алкохолни напитки остава с 

неголеми различия през периода, но има увеличение. Отбелязваме сериозно увеличение на 

потреблението на общото количество алкохолни напитки в област Шумен като там се 

наблюдава и увеличение на потреблението на вино. Драстично е намаляло потреблението на 

ракия и вино в Търговищка област. Това може да бъде обяснено с традициите и убежденията 

на голяма част от местното население. Бирата бележи увеличение повсеместно.  

Югоизточният регион отбелязва увеличение в потреблението на алкохолни напитки 

като то е много видимо при Бургаска област. Разрастващия се туризъм допринася за това 

увеличението, но в този анализ няма данни за потреблението на алкохолни напитки в 

питейните заведения. Увеличение имаме и при област Стара Загора. Областите Сливен и 

Ямбол отбелязват намаление в консумацията особено на традиционните вина и ракии, което 

се дължи на обезлюдяването на територията.  

Югозападният регион също отбелязва увеличение на потреблението на алкохолни 

напитки и в частност – на бира. Най-драстично е увеличението в областите София – град и 

област Благоевград, където консумацията на бира се е увеличила 2,5 пъти. Прави 

впечатление намаляващото потребление на ракия.  

Южния централен регион показва еднакви стойности на потреблението за период от 

10 г. От всички посочени алкохолни напитки само бирата отбелязва увеличение. 

Потреблението на всички алкохолни напитки е намаляло в област Кърджали, също – 

Пазарджик, докато Смолян и Хасково отбелязват незначително увеличение.  

Въпросите, свързани с алкохола и неговата консумация вълнуват обществото още от 

Древността. Какво е пиянство и какво - алкохолизъм? Те синоними ли са или съдържат в 

себе си съответните разлики? Какво количество се нарича здравословна консумация? Кое 

количество е обществено прието? Кое е прието като злоупотреба?  

https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=633
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Пиянството не е прието добре в обществото, но, за разлика от алкохолизма, който се 

смята за болест и трябва да се лекува, не се приема за болестно състояние. Смята се, че това е 

начало на системна злоупотреба с алкохолни напитки и опияняване от страна на индивида. 

Двете понятия не са синоними и имат различно значение и смисъл.  

За здравословна консумация на алкохол може да се приема такава, която е в рамките 

на до 10 гр. на ден. За българина, с неговите традиционни нагласи спрямо консумацията на 

спиртни напитки, това е изключително малко количество, често приемано с насмешка. 

Обществено приетото количество за консумация сред населението е в рамките на до 100 гр. 

„твърд“ алкохол на ден. Потребление над това количество се смята за злоупотреба.  

На картосхемите е показано потреблението на различните алкохолни напитки средно 

на лице от домакинство в страната. 

 

Картосхема 1 

Потребление на алкохолни напитки в България 

(Средно на лице, л., 2017 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     8,4                                           44,7 

Източник: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=633 

 

Както е видно от картосхемата, потреблението на алкохолни напитки е повсеместно, 

като най-голяма консумация имаме в областите по поречието на река Дунав и 

Черноморското крайбрежие. Както отбелязахме по-горе, данните от НСИ не включват 

консумацията на алкохол в питейни заведения, което изключва обяснението за разрастващия 

се туризъм. Една от причините за повишаването на потреблението в тези територии е 

застаряването на населението, миграцията на млади хора към столицата и чужбина. 

https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=633
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Областите с ниска консумация също се обезлюдяват, но, ако погледнем картата ще видим, че 

в част от тях имаме наличие на мюсюлманско население.  

 

Картосхема 2 

 

Потребление на ракия в България 

(Средно на лице, л., 2017 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    0,3                                                5 

 

Източник: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=633 

 

Ракията е традиционна българска напитка, която се консумира повсеместно, но 

потреблението й е най-силно изразено в областите Монтана, Плевен, Силистра, Бургас, Стара 

Загора, Смолян. 
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Картосхема 3 

Потребление на вино в България 

(Средно на лице, л., 2017 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    0,5                                            14 

 

Източник: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=633 

 

Потреблението на вино намалява повсеместно като областите Монтана и Бургас са 

единствени с малко по-висока консумация. Въпреки наличието на достатъчно винени 

напитки, намаляването на потреблението е ясен знак за българския производител и за 

степента на качество на българските вина.  

 

Картосхема 4 

Потребление на бира в България 

(Средно на лице, л., 2017 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                   7                                             29,8 

 

Източник: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=633 
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Бирата се консумира повсеместно като най-малък е нейният дял в областите 

Пазарджик, Кърджали, Ловеч, Сливен.  

 

След анализирането на данните, логично възниква въпросът за взаимната свързаност на 

консумацията на алкохолни напитки и степента на заболеваемост сред населението, дължащи 

се на употреба на алкохол (Таблица 3).  

 

Таблица 3 

Брой болни под наблюдение в психиатричните заведения по години 

 

  2008 2012 2016* 

Психични и поведенчески разстройства,                                                            

дължащи се на употреба на алкохол 
15 379  12 119  9041   

*Липсват данни за 2017 г.  

Източник:http://ncphp.government.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=166&I

temid=550&lang=bg 

 

Както е видно от Таблица 3, психичните и поведенческите разстройства сред 

населението, дължащи се на употребата на алкохол, намаляват пропорционално за 

изследвания период. Тук стои един въпрос: След като употребата на алкохолни напитки се 

увеличава, а психичните и поведенческите разстройства намаляват – на какво се дължи това? 

Поведенческите проблеми са много сериозни и засягат все по-голяма част от 

българското общество. Много податливи са жените, особено след силно сътресение в живота 

– смърт на близък човек, развод, загуба, лошо финансово състояние. Употребата на алкохол, 

най-често остава скрита, в тайна, както пред обществото, така и пред близките. Борбата с тази 

невидима на пръв поглед болест е много сериозна и се налага постоянен контрол и 

самоконтрол. Отрицанието само влошава проблема, а употребата на все по-големи количества 

води до влошаване на общото здравословно състояние, сърдечно – съдови и психически 

заболявания. Увеличението на употребата на алкохол в семейството не се забелязва веднага. 

Най-често тя става видима когато вече е късно. Злоупотребата трудно може да бъде овладяна, 

а наред и с отрицанието и нежеланието на индивида да приеме истината, започва влошаване 

на семейната среда и на човека. Остава срамът, домашното насилие, нещастието. Трудно 

бихме обяснили защо психичните и поведенческите разстройства сред населението намаляват, 

след като се увеличава потреблението на алкохолни напитки средно на лице в домакинството, 

и то без допълнителните данни от питейните заведения. Това би означавало, че  данните ще се 

завишат допълнително. Още повече, че ние знаем каква е допустимата здравословна граница 

на консумация на „твърд“ алкохол.  

Второто обяснение е свързано с достоверността на данните. Най-често се подлагат на 

съмнение както данните за консумацията, така и данните за заболеваемостта.  

Връзката на консумацията на алкохол и домашното насилие е стара и много известна. 

Тя най-често е еднопосочна по пол – насилието идва от мъжа върху жената и децата. Разбира 

се, има я и обратната страна, но тя по-скоро само потвърждава първото. Борбата с домашното 

насилие заема все по-голяма част от нашето ежедневие. Обектът на насилие най-често на 

споделя тази своя тайна. Насилникът най-често отрича своята зависимост.  

Зависимостта от алкохолни напитки е широко разпространена в някои краища на 

страната, особено сред възрастните хора, най-често в руралните райони. За съжаление все по-

често пада долната граница за първи опит на консумация на спиртни напитки сред младежите. 

http://ncphp.government.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=166&Itemid=550&lang=bg
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Тук модата и модерният начин на живот, мнението на околните, любопитството и 

достъпността до продуктите до голяма степен улесняват този опит. Ние сме далеч от мисълта, 

че младежите, на една определена възраст няма да опитат тези вещества, но целта е това да 

става в един по-осъзнат период когато могат да претеглят ползите и вредите. На възраст 12-14 

г. не само, че не трябва да опитват подобни напитки, но и пред тях, в семейната среда, не бива 

да се консумира алкохол постоянно. Защото когато човек вижда нещо постоянно, той свиква с 

него и го приема за нормално. Но понякога това, което е нормално в дадено семейство, не 

нормално за дадено общество. И тук възниква конфликтът.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  Необходими са спешни мерки за справяне с разрастващата се консумация на 

алкохолни напитки не само сред младежите, но и сред възрастното население. Тези мерки, 

които отново трябва да бъдат дискутирани и приемани вече не само са закъсняли, а част от 

тях дори са неработещи. Срамен е фактът за всеки голям празник в страната медиите да ни 

съобщават смъртни случаи след употреба на алкохол и шофиране и да ни поучават, че не бива 

да консумираме алкохол и да шофираме след това. Подобно поучение трябва да идва от 

семейната единица, да върви заедно с възпитанието на индивида. Редно е семейството да 

приучава младото си наследство към норми на поведение, особено когато те се отнасят до 

консумация на алкохол. Редно да се вдигне легалната възраст за консумация на алкохол. Днес 

тя е 18 г. Нека бъде малко по-висока. С това ще целим запазване на добро здравословно 

състояние на младия организъм и осъзнатост на индивида.  

  Държавата трябва да въведе строги санкции срещу търговци и питейни заведения, в 

които по-младото население, незаконно, би имало достъп до алкохол. В страната и днес 

съществува подобно правило, но то е само на хартия, и само за централни, градски заведения. 

В провинцията на страната, в селата, достъпът до алкохол за младежите е безпроблемен и 

постоянен.  
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