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Настоящият материал съдържа съвременна ин-
формация за вида и разпространението на нови-
те психоактивни вещества и рисковете свързани 
с тяхната употреба. Той ще бъде полезен както за 
професионалисти, работещи с деца в риск и екипи, 
изпълняващи превантивни програми в областта на 
наркотичните и други психоактивни вещества, така 
и за широк кръг ангажирани с проблема лица – 
младежи, работещи по метода „връстници обучават 
връстници“, педагогически специалисти, родители и 
др. 

В материала се включени и обобщени данни от 
доклади и публикации* на американската Агенция 
за борба с наркотиците, Европейския център за мо-
ниторинг на наркотиците и наркоманиите, Европол 
и други.

(*) “Drugs of Abuse” – A DEA Resource Guide’2017 
(Drug Enforcement Administration. U.S. Department 
of Justice);  European Drug Report – Trends and 
Developments’ 2017 (European Monitoring Centre for 
Drugs and Drug Addiction (EMCDDA); Annual Reports 
on the implementation of Council Decision 2005/387/
JHA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction and Europol); European School Survey Project 
on Alcohol and Other Drugs (ESPAD).
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Дефиниции и популярни 
наименования
Преди да говорим за новите наркотици е добре 

да си припомним какво е „психоактивно вещество“. 
Терминът “психоактивно вещество (ПАВ)” замени 
широко разпространените термини “дрога” и “нар-
котици” поради твърде разностранната  употреба 
и лингвистични противоречия. Под това понятие се 
разбира “природно дадено или синтетично получе-
но вещество, което чрез директно въздействие на 
определени мозъчни структури може да повлиява 
психичния живот на човека и притежава потенциал 
за развитие на злоупотреба и зависимост”.

Все пак, за нуждите на настоящият материал 
ще използваме „психоактивни вещества“, „дроги“  и 
„наркотици“ като равностойни понятия.

“Ново психоактивно вещество” (new psychoac-
tive substance) може да се дефинира като „нерегули-
рано (ново)  вещество, произведено от химически 
прекурсори в нелегална лаборатория, умишлено 
предназначено да имитира ефекта на контролира-
ни вещества с лека промяна на тяхната химическа 
структура, за да заобикалят съществуващия кон-
трол“.

“Дизайнерски наркотици” (designer drugs) е по-
пулярно наименование, което се наложи в края на 
80-те години с появата на черния пазар на вещества 
от групата на „екстази“ (MDMA, MDA, MDE и т.н.). Тези 
вещества са създадени (или продавани, ако вече са 
съществували) така, че да заобикалят съществува-
щите закони, обикновено чрез промяна на молеку-
лярната структура на вече съществуващи дроги в 
различни граници или в намиране на съвсем раз-
лични (нови) химични структури, които имат същите 
ефекти като „истинската“ дрога.

“Разрешени стимуланти” (legal highs) - общо по-
нятие за вещества (или продуктите, които ги съдър-
жат), специално създадени да имитират ефекта на 
контролирани от закона стимуланти (амфетамини, 
кокаин). Терминът обхваща широка гама от синте-
тични вещества и продукти на растителна основа, 
които се представят и търгуват като „разрешени 
стимуланти“, „научно-изследователски химикали“ 
(което предполага законно използване за научни из-
следвания), „парти хапчета“ (алтернатива на „парти 
наркотици“), „билкови стимуланти“ (подчертан рас-
тителен произход). Пазарът на „разрешени стиму-
ланти“ се отличава с агресивни и усъвършенствани 
маркетингови стратегии (соли за вана, растителни 
торове, предмети с колекционерска стойност и т.н.).
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“Смески за пушене” (legal herbal smoke) – широ-
ка гама от смески на растителна основа, предлага-
ни като „растителни потпури„ (смески от изсушени 
цветя, билки и плодове за украса и ароматизиране 
на помещения), „билков тамян“, „екзотична билкова 
смес за постигане на богат аромат”и др. Зад това 
се крие всъщност продажба на дизайнерски дроги 
(синтетични канабиноиди), популярни под имена 
като „Spice” или „К2“.

Производство и търговия
Най-широко разпространените „традиционни“ не-

законни наркотици в Европа (респ. и в България) са 
вещества от групата на канабиса (главно марихуа-
на), на стимулантите (кокаин, амфетамини, метамфе-
тамини, екстази (MDMA) и на опиоидите (хероин). 

Следователно, новите дроги химически се разра-
ботват или дизайнерски променят така, че от една 
страна да имитират ефектите на тези най-търсени 
вещества, от друга – да бъдат представени за „за-
конни“ и „разрешени за употреба, търговия и прите-
жание“.

Първоначално тези нови психоактивни веще-
ства не бяха обхванати от международни и нацио-
нални механизми за контрол и включваха широк 
кръг наркотици, между които синтетични канабино-

иди, стимуланти, опиоиди. В повечето случаи те се 
предлагаха на пазара като „законни“ заместители 
на незаконни дроги, а други се предлагаха на малки 
групи консуматори, с цел да експериментират с тях 
заради предполагаеми нови въздействия/ефекти.

През последните десет години Европейския цен-
тър за мониторинг на наркотиците и наркоманиите 
(EMCDDA) докладва за откриването на повече от 
620 нови психоактивни вещества, предлагани на 
европейския пазар на наркотици. Повече от 70% от 
всички нови дроги се появиха през периода 2011 – 
2016 г., което показва колко сложен и динамичен е 
станал този пазар през последните години. 

В периода 2014 – 2016 г. на територията на Бъл-
гария са регистрирани 290 случаи, свързани с тра-
фик, търговия или притежание на нови психоактив-
ни вещества, като в близо 90% от случаите се касае 
за синтетични канабиноиди - вещества имитиращи 
действието на канабис/марихуана (по данни на На-
учноизследователския институт по криминалисти-
ка и криминология  към МВР и Агенция „Митници“).
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Производство,  търговия и 
предлагане 
Много от новите вещества се произвеждат в го-

леми обеми от химически и фармацевтични компа-
нии в Китай. Оттам те пристигат в Европа, където 
се преработват в готови продукти, опаковат се и се 
продават. Възможно е също така веществата да се 
произвеждат и в незаконни лаборатории, разполо-
жени в Европа. Нови данни показват, че е налице 
разширяване на този вид производство.

  
Нови вещества се продават открито чрез „види-

мата“ част на интернет или в специализирани  мага-
зини, представяни като „легални стимуланти“. Други 
се продават чрез онлайн търговия в „тъмната“ част 
на интернет (darknet) или на незаконния (уличния) 
пазар на наркотици.  В някои случаи се предлагат 
с истинското им наименование, а в други (с цел за-
блуда и измама) се представят като популярни, тра-
диционни незаконни наркотици (кокаин, екстази, 
хероин).

В някои части на Европа мерките за контрол, 
насочени срещу магазините по търговските улици, 
изглежда са оказали въздействие върху достъпа до 

нови психоактивни вещества. Продажбите на тези 
вещества вече не се извършват така открито. Съще-
временно, онлайн търговията и незаконният пазар 
на наркотици понастоящем имат по-важно значе-
ние, отколкото в миналото.

През последното десетилетие се наблюдава 
развитие на онлайн пазарите, които съществуват 
успоредно с „физическия“ пазар на наркотици. Ня-
кои онлайн търговци използват „видимата“ мрежа 
и обикновено предлагат на дребно неконтролирани 
прекурсори за наркотици, нови психоактивни веще-
ства и лекарства (често фалшифицирани или под-
правени). Други търговци използват уебсайтове за 
анонимни продажби в т.нар. „тъмна мрежа“ (darknet), 
които функционират въз основа на технологии, при-
криващи идентичността на купувачите и продава-
чите. Тези уебсайтове за продажби имат сходни ха-
рактеристики с легитимните уебсайтове за интернет 
продажби като „eBay“ и „Amazon“ и клиентите имат 
възможност да търсят и сравняват продуктите и 
търговците. Използват се различни стратегии за 
прикриване както на сделките, така и на физическо-
то местоположение на сървърите. 

Тук е мястото да бъде посочена и една нова тен-
денция – разгръщането на пазара на аксесоари за 
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прием на наркотични вещества.  Предлагат се „ино-
вативни“ и високо „технологични“ вапоризатори (из-
парители) за растителна (тревиста) маса с модерен 
дизайн и широка ценова гама (от 30 до 600 долара). 
Те се използват за употреба на марихуана и расти-
телни смески, съдържащи нови дроги (синтетични 
канабиноиди). За тези консуматори се предлага и 
голямо разнообразие от дизайнерски наргилета и 
лули. При последните има и разработени версии за 
употреба на метамфетамини, кокаин- крек и нови 
стимуланти.

Млади хора, впечатлени от тази нова мода в ди-
зайна, а понякога и от цената, започват да експери-
ментират чрез тях с канабис, стимуланти и нови нар-
котици дори в случаи, в които не биха го направили 
по „традиционния“ начин. Тези аксесоари им дават 
усещането за принадлежност към съвременната 
мода, усещане за престиж и по-голяма значимост в 
своето социално обкръжение. Те охотно демонстри-
рат „новите играчки“ през социални мрежи или по 
време на партита и така несъзнавано разширяват 
съдържанието на съществуващите положителни и 
безкритични нагласи, свързани с употребата на не-
законни наркотици.

Младите хора са обект на агресивен маркетинг, 
който представя новите дроги като „качествени, 

достъпни, легални и безвредни“ заместители на 
марихуана и стимуланти (кокаин, амфетамини, 
екстази). Често на неопитни консуматори (каквито 
са подрастващите) се предлагат нови наркотици, 
оформени или представени като „оригинални дроги 
на изгодна цена“, основно като кокаин или MDMA 
(екстази). В стремежа си да експериментират с дро-
ги, тийнейджърите приемат на практика вещества с 
напълно неясен състав и ефект върху здравето, кое-
то е значим рисков фактор за възникване на остри 
интоксикации (в т.ч. и с летален край) и психиатрич-
ни заболявания (психози, зависимост).

Разпространение на 
употребата
През 2016г. бяха оповестени резултатите от 

представително изследване за разпространение на 
употребата на психоактивни вещества сред 15-16 
годишни ученици, проведено в 36 европейски дър-
жави и САЩ.  

По-долу са представени няколко важни  данни 
от изследването. За сравнение с данните за Бъл-
гария са дадени и средните стойности за Европа. 
(Източник: ESPAD - European School Survey Project on 
Alcohol and Other Drugs‘2015).
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Декларирана употреба от учениците, на някакво 
незаконно психоактивно вещество, станала  поне 
веднъж в живота (в %):

ESPAD 1999 г. ESPAD 2015 г.

БГ 14 30

Европа  - 18

Употреба, поне веднъж в живота на отделните  
вещества (в %)

Канабис 
(марихуана)

Нови нар-
котици

Амфетамини Метамфе-
тамини

БГ 27 8 6 5

Европа 16 4 2 1

Екстази Кокаин  Анаболни 
стероиди

Хероин 

БГ 5 5 4 3

Европа 2 2 1 1

Младите хора (15-24 г.) в Европа, които споделят, 
че са употребили нови наркотици през последните 
12 месеца са се увеличили от 5% на 8% между 2011 
и 2014 г. Повечето от тях (68%) признават, че са ги 
получили от свои приятели или познати, 27% са ги 
купили от уличен пласьор, а други 13% - от специали-
зирани магазини или интернет. Най-често употреба-

та е била по време на концерти или големи партита – 
сами или с приятели, всеки десети от тях споделя, че 
употребата на нови наркотици е обичайно, ежеднев-
но поведение. (Източник – Eurobarometer – “Young 
People and Drugs”2014 ).

В друго проучване сред 15-16 год. ученици от гр. 
Варна, представено през 2015 година, се открива, че 
всеки трети ученик от IX и X клас е употребил поне 
веднъж в живота си някое от следните вещества - 
марихуана, кокаин, амфетамини, екстази, хероин 
или LSD. Всеки пети от употребилите споделя, че 
е приел вещество, което му е било представено за 
„законен“ заместител на някаква забранена дрога. 
В половината от случаите е ставало дума за замес-
тител на марихуана, а при всеки пети случай –  на 
стимуланти. (Източник – ПИЦНВ към дирекция „Пре-
венции“, Община Варна).
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Синтетични канабиноиди
Какво представляват
Синтетичните канабиноиди са вещества, които 

имитират действието на  делта-9- тетрахидрокана-
бинол (THC), което е основното психоактивно  веще-
ство, съдържащо се в природния канабис и неговите 
незаконни продукти – марихуана  и хашиш.

Производство и търговия
Поне от 2008 г. насам производители на нарко-

тици в Европа използват това въздействие, като 
внасят насипни канабиноиди в прахообразна фор-
ма, произведени в Азия (основно Китай) и транспор-
тирани като законни продукти за медицински или 
индустриални цели. След доставката, те биват смес-
вани с изсушен растителен материал, като по този 
начин произвеждат стотици различни продукти.

Синтетичните канабиноиди са все още най-го-
лямата група нови наркотици, откривани в Европа,  
като химичният им състав става все по- разнообра-
зен - от 2008 г. насам са открити повече от 170 веще-
ства от тази група. 

Тези продукти се предлагат на пазара като за-
конни заместители на канабиса (марихуана) и се 
продават под формата на готови за употреба  „рас-
тителни смеси за пушене или „легални стимуланти“. 
Понякога се предлагат и рекламират като „аромати-
затори за стая“, представляващи „екзотична билко-
ва смес за постигане на богат аромат”.  Тези смеси 
често съдържат „предупредителни“ надписи като 
„да не се използва/употребява от човек“ или „да се 
пази от деца“.

Синтетичните канабиноиди (често наричани и 
синтетична марихуана) се употребяват основно от 
младежи, затова се предлагат в дизайнерски опа-
ковки с екзотични и екстравагантни имена. 

Под търговската марка „Spice” се продават раз-
лични продукти:  Spice 99, Spice Silver, Spice Gold, 
Spice Diamond, Spice Arctic Synergy, Spice Tropical 
Synergy, Spice Egypt.

Други  „растителни смески за пушене или аро-
матизиране“:  K2, King BBB, Blaze, RedX, Paradise, 
Demon, Black Magic, Spike, Mr.Nice Guy, Ninja, Zohai, 
Dream, Genie, Sence, Smoke, Skunk, Serenity, Yucatan 
Fire, Crazy Clown, ChillX, Highdi’s Almdröhner, Earth 
Impact, Gorillaz, Galaxy Gold,  Solar Flare, Moon Rocks, 
Blue Lotus.
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В някои райони на България растителни смески 
за пушене, съдържащи синтетични канабиноиди се 
разпространяват сред младите консуматори под 
уличното име „Чай“.

Трябва да бъде отбелязано - въведения законов 
контрол и скоростта на „иновациите“ в тази област 
означава, че всеки списък с продукти може много 
бързо да загуби актуалност.

Как се употребяват
Синтетичните канабиноиди (растителни смески 

или прах) се употребяват чрез пушене (лули, водни 
лули, специално разработени вапоризатори,  нарги-
лета или свити в хартия цигари, смесени с тютюн). 
На пазара има и течни форми на синтетични кана-
биноиди, които се употребяват с електронни цигари. 

Популярни растителни смески за пушене, 
съдържащи синтетични канабиноиди

Вапоризатор (изпарител) за употреба на 
растителна смес за пушене.
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Ефекти върху психиката и 
тялото.  Здравни последици
Търсени ефекти: Приповдигнато настроение, 

глуповато веселие (еуфория, мория); Удоволствие 
от общуване с другите; Спокойствие (релаксация); 
„Изгладени“ емоции; „Изчистени“ негативни чувства; 
Усещане, сякаш музиката има „цвят“, а цветовете  
– „звук“ (синестезия); Усещане за забързано или 
забавено, „мързеливо“ време; Усещане за ускорено 
мислене, „по-добро“ запаметяване на информация,  
разбиране на текст или решаване на математиче-
ски задачи; Повишена креативност; Усещане, че ми-
слите „текат бавно, спокойно, логично и подредено“; 
Усещане за отпуснато и „спокойно“ тяло (мускулна 
релаксация); Усещане за „бодрост, енергия, сила и 
физическа издръжливост“; Лесно заспиване с „до-
бър и продължителен“ сън; Намаляване на болката.

Негативни ефекти: Силно повишаване на кръвно-
то налягане, ускорен пулс, повръщане, тремор (тре-
перене) и/или изтръпване на крайниците, напрег-
натост, страх, панически пристъпи, безсъние или 
внезапна умора и заспиване, припадъци. При някои 
се проявяват остри психотични епизоди, включва-
щи халюцинации, объркано мислене, параноя и сил-

на тревожност и агресивно поведение.  Докладват 
многобройни случаи на клинично развита зависи-
мост с абстинентни симптоми. 

Независимо от наличието на някои фармаколо-
гични сходства, тези наркотици не бива да се бъркат 
с продуктите на основата на канабис. Синтетичните 
канабиноиди в много случаи са силно действащи 
вещества, които могат да причинят тежки и потен-
циално смъртоносни последици. 

През юли 2016г. веществото MDMB-CHMICA 
беше първият синтетичен канабиноид, по отноше-
ние на който EMCDDA извърши оценка на риска. 
Данни за това вещество бяха докладвани за първи 
път чрез системата на ЕС за ранно предупреждение 
през 2014 г. от Унгария, като впоследствие то беше 
установено в 23 държави — членки на ЕС, Турция и 
Норвегия.  С него са свързани повече от 20 случая 
на остри отравяния и 28 смъртни случая.

MDMB-CHMICA се произвежда в насипно със-
тояние в прахообразна форма в Китай и се внася в 
Европа, където се преработва и опакова като „рас-
тителни смеси за пушене“. Смята се, че много от 
случаите на настъпили вреди, причинени от MDMB-
CHMICA и други синтетични канабиноиди, са свър-
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зани с голямата сила на действие на тези вещества 
и лоши практики при производството им. 

Събраните данни дават основание да се смята, 
че производителите определят произволно количе-
ствата от веществата, които влагат при производ-
ството на „смесите за пушене“. Освен това е въз-
можно поради използваните примитивни техники 
на производство веществата да не се разпределят 
равномерно в готовия продукт. В резултат на това 
отделни проби от продуктите могат да съдържат по-
вишени концентрации от веществата, водещи до ви-
сок  риск от остра интоксикация и смърт.

По вредни ли са 
синтетичните канабиноиди  
от марихуаната?
• Основното активно вещество на природния 

канабис - тетрахидроканабинол (THC) – има „не-
пълно“  въздействие върху мозъчните рецептори, 
поради което един консуматор на марихуана може 
да развие зависимост или да отключи психиатрично 
заболяване, но няма да умре от свръхдоза. Не така 
стоят нещата със синтетичните канабиноиди. Някои Продукт, продаван в Полша, съдържащ 

синтетичното вещество „MDMB – CHMICA“
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от тях напълно „покриват“ мозъчните рецептори, по-
ради което рискът от смърт при свръхдоза е изклю-
чително висок.  Както търговецът/пласьорът, така и 
клиентът/потребителят не знаят дали в „растителна-
та смеска за пушене“ или в „ароматизатори за стая“ 
има вещества  с подобна сила и вид на действие. 
Това превръща употребата на синтетичната мариху-
ана в игра на „руска ролетка“;

• Рискът за възникване на психиатрични (пси-
хози) и соматични (сърдечен арест) усложнения  е 
по-вероятен, защото типът и количеството канаби-
ноид може да варира от партида до партида дори и в 
един и същ продукт, на фона на по-висока им токсич-
ност от природния канабис;

• Толерансът към синтетичните канабиноиди 
може да се развие сравнително бързо и това съчета-
но с удължения период на действие при някои от тях, 
формира  висок потенциал за  на клинично проявена 
зависимост.

Регулация от закона
Всички открити до този момент синтетични 

канабиноиди в Европа (повече от 170 към 2017 г.) са 
включени в забранителния списък на наркотичните 
вещества, съгласно българското законодателство. 
Всички новооткрити и докладвани вещества от тази 
група ще бъдат също обявявани за незаконни. С 
други думи, който „произведе, преработи, придобие 
или държи“ синтетични канабиноиди ще носи нака-
зателна отговорност.
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Синтетични катинони 
Какво представляват
Синтетичните катинони са химически сродни с 

едно естествено вещество от групата на стимулан-
тите, което се извлича от растението кхат (Catha 
edulis). Катиноните имат действие, сходно на широ-
ко разпространявани наркотици като амфетамин, 
метамфетамин, кокаин и MDMA (екстази).

Производство и търговия
Синтетичните катинони са втората най-голяма 

група нови наркотици, която е поставена под наблю-
дение от EMCDDA, като до момента са открити общо 
118 вещества от тази група. Повече от половината 
задържани количества, през последните години, са 
транспортирани от Китай.

Тези вещества се пакетират и предлагат като 
„соли за баня“, химикали за изследователски цели“, 
растителни торове“, „препарати за почистване на 
стъкла“, като продуктите съдържат „предупрежде-
ния“, че не са предназначени за консумация. Някои 
от тях се продават и като „смески за пушене“. Ето ня-

колко често срещани етикети - Ivory Wave, Cloud Nine, 
Charley Sheene, Bloom, Lunar Wave, Vanilla Sky, White 
Lightning, Scarface,  Bliss, Blue Silk, Drone, Energy-1, 
Ocean Burst, Pure Ivory, Purple Wave, Red Dove, Snow 
Leopard, Stardust,  White Dove, White Knight, Flakka и 
др.

Как се употребяват?
Синтетичните катинони обичайно се приемат 

чрез смъркане (прахообразната форма). Разпрос-
траняват се и под формата на таблетки (за приемане 
през уста), смески за пушене, както и в течна форма, 
предназначена за интравенозно инжектиране.

Ефекти върху психиката и 
тялото.  Здравни последици
Търсени ефекти – подобно и на други стимулан-

ти като кокаин/крек или метамфетамини - еуфория, 
чувство за сила, бодрост и енергия.

Негативни ефекти – обърканост, напрегнатост, 
враждебност, агресивно поведение и склонност към 
насилие, остри психотични епизоди със слухови ха-
люцинации и чувство за преследване, автоагресия 
(самонараняване, опити за самоубийство). Наблю-
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пушене“, съдържащи синтетични катинони

дава се ускорен пулс, високо кръвно налягане, пови-
шена телесна температура, главоболие и безсъние. 
При продължителна употреба – мускулна атрофия, 
тежък парадонтит със загуба на повечето зъби. 
Многократно докладвани случаи на смърт поради 
свръхдоза или инциденти при шофиране.

Регулация от закона
Всички открити до този момент синтетични кати-

нони в Европа (близо 120 към 2017 г.) са включени 
в забранителния списък на наркотичните вещества, 
съгласно българското законодателство. Всички но-
вооткрити и докладвани вещества от тази група ще 
бъдат също обявявани за незаконни. С други думи, 
който „произведе, преработи, придобие или държи“ 
синтетични катинони ще носи наказателна отговор-
ност.

Високорискови вещества от 
групата на синтетияните 
катинони
Три вещества от тази група са вече утвърдени 

на незаконния пазар на наркотици – 4-MMC (мефе-
дрон), А-PVP (Флака/Flakka) и MDPV.
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Мефедрон
Мефедронът е „дизайнерско” съединение и е про-

изводно на една от активните съставки в растение-
то Кхат (Catha edulis). Той е сроден в структурно от-
ношение и въздействие върху психиката и тялото с 
амфетамините. 

Мефедронът се появява за първи път в Европа 
през 2007 г. и бързо придобива популярност сред 
младите консуматори на наркотици, което е довело 
до целенасочено търсене на това вещество (Обе-
диненото кралство, Германия, Холандия и Швеция). 
Рекламира като законна алтернатива на кокаин или 
екстази, способно да предизвика „силно чувство на 
щастие и повишена енергия”.

Продава се по различен начин: като „реагент за 
научни изследвания”, „соли за баня”, „за ботаниче-
ски изследвания”, „храна за растенията”, като често 
рекламите са придружени с бележка „не е предназ-
начен за консумация от хора”, с цел избягване на по-
тенциалните контролни механизми. Често списъка 
на съставките не съдържа информация за наличие-
то на психоактивни вещества

Представително британското изследване за 
престъпността, сред 16 – 59 год. в Англия и Уелс, по-

Опаковка на „растителен тор“, съдържаща Мефедрон с 
предупредителен надпис „Да не се консумира от човек“
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казва, че нивото на употребата на мефедрон (1,4%) 
е сходно с това на употребата на екстази, т.е. трети-
ят най-често използван наркотик в рамките на тази 
възрастова група. В населението на възраст 16-24 г. 
мефедронът е  популярен, колкото и кокаин, вторият 
най-често използван наркотик сред младите хора. 
От тези, които са употребявали мефедрон, по-голя-
мата част са употребявали и друг наркотици (основ-
но канабис, кокаин или екстази). Поради това е веро-
ятно, че съществуващите потребители на наркотици 
вземат мефедрон, а не нови потребители, привлече-
ни към употребата на наркотици. 

А-PVP (Флака/F lakka ) 
А-PVP, подобно на мефедрона, е синтетично ве-

щество, производно на една от активните съставки 
в растението Кхат (Catha edulis). Първоначално е 
разпространен в САЩ, където става популярен на 
улицата под името „Flakka“.

Подобно на кокаин и амфетамини краткосрочни-
те ефекти включват: силна еуфория, усещане за бо-
дрост и сила, ускорен сърдечен пулс, повишаване на 
кръвното налягане и телесната температура. Веще-
ството отключва изключително силни, дори крайни 
форми на агресия (убийство) или автоагресия (теж-
ки самонаранявания и самоубийства).

 „Флака“ - често се разпространява под формата на 
кристали (насипно или в малки капсули)
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След отминаване на първоначалният ефект на-
съпва дълъг период на силна умора, тревожност, 
депресия и безсъние. Тези усещания карат потре-
бителите да се връщат към веществото, отново и 
отново, за да се отърват от негативните преживя-
вания. Към Flakka се развива бърз толеранс (нужда 
от все по-големи количества от веществото за да се 
постигне желания ефект), което увеличава вероят-
ността от настъпване на тежки здравни и социални 
последици за употребяващия и неговото обкръже-
ние.

Въпреки че Flakka е сравнително нов синтети-
чен наркотик, данните от Националния институт по 
здравеопазване на САЩ показват, че той е толкова 
мощен, колкото метамфетамина, но с още по-ви-
сок потенциал за развитие на зависимост и риск от 
смърт поради свръхдоза или инциденти.
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MDPV продаван като „соли за вана“ в сайтове, 

специализирани в продажба на синтетични канабиноиди 
(„Спайс“, „К2“) и като химикал за изследователски цели.

MDPV 
(Метилендиоксипировалерон )
MDPV е „дизайнерски“ стимулант от групата на 

катиноните, а ефектите му са подобни на кокаин и 
метамфетамини. Първоначално е разработен (през 
60-те години на миналия век) като фармацефтичен 
продукт, но е отхвърлен и „забравен“ до 2007 г., ко-
гато се появява на незаконния пазар като дизай-
нерска дрога за развлечение. Започва да се раз-
пространява като „соли за баня“ или „химикали за 
изследователски цели“. 

  
Приема се чрез смъркане, пушене и по-рядко 

чрез инжектиране. Първоначалните ефекти имат 
продължителност от около 3 до 4 часа и се проявя-
ват с еуфория, чувство за сила и бодрост. Подобно 
да другите стимуланти води до ускорен пулс, висо-
ко кръвно налягане и безсъние. При високи дози се 
наблюдават интензивни и продължителни пристъпи 
на паника и остри психози с халюцинации. Към тази 
дрога се развива бърз и силен толеранс и зависи-
мост.

В периода 2009 – 2013 г. са констатирани 99 
смъртни случаи от интоксикация, предизвикана от 
самостоятелна употроба на веществото.
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Синтетични опиоиди
Какво представляват
Опиоидите са естествени природни веще-

ства, извлечени от растението опиев мак (Рapaver 
somniferum). В исторически план те се използват в 
медицината за овладяване на болката (морфин). 

В последните десетилетия все по-често се из-
ползват синтетично произведени опиоди, основно с 
цел да се увеличи силата и продължителността на 
болкоуспокояващия ефект (напр. фентанил, мета-
дон).

Опиоидите действат като се закрепят за специ-
фични структури, наречени опиоидни рецептори, 
които се намират в мозъка, гръбначния мозък и 
стомашно-чревния тракт. Когато тези вещества се 
прикрепят за определени рецептори в мозъка или 
гръбначния мозък, те могат ефективно да променят 
начина, по който човек изпитва болка.

Както и при други психоактивни вещества опио-
идите (природни и синтетични) се използват не само 
за медицински цели, но и за злоупотреба (напр. не-
законното вещество „хероин“). Причината за това 
е че, успоредно със своя обезболяващ ефект, те 
предизвикват и  силно чувство на удоволствие (еу-
фория).

Производство и търговия
Най-често синтетичните опиоиди се произвеж-

дат в страни от източна Азия и подобно на другите 
нови наркотици се транспортират маскирани като 
легални вещества за приложение в медицината и 
промишлеността. Консуматорите се снабдяват с тях 
както през онлайн покупка, така и от традиционния 
(уличен) пазар на наркотици.

 В някои случаи те са измамно продавани като хе-
роин (или смесени с него, както и с други вещества), 
с цел засилване на ефектите. Често се пласират и 
като подправени лекарства за овладяване на болка-
та. 

Как се употребяват
Начините за приемане за разнообразни – могат 

да се приемат през устата (таблетки), да се смъркат 
(прах), да се пушат смесени с тютюн/марихуана или 
да се инжектират. Изборът как да се приемат зависи 
най-често от предходния опит в употребата на нарко-
тични вещества (напр. консуматор на кокаин, веро-
ятно ще приема веществото чрез смъркане, а този 
на хероин – ще го инжектира).
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Ефекти върху психиката и 
тялото.  Здравни последици
Ефектите са същите както и при другите „тради-

ционни“ опиоиди (хероин). Краткотрайните ефекти 
се проявяват  бързо и изчезват след няколко часа. 
Употребяващите описват изблик на силна еуфория 
(„вълна“), съпроводена със затопляне и зачервяване 
на кожата, суха уста и натежали крайници. След тази 
първоначална еуфория, употребяващият преминава 
към „дрямка“, редуващи се бдително и сънливо със-
тояние. Мисловните функции се замъгляват, вслед-
ствие на потискането на централната нервна систе-
ма.

С постоянната употреба се формира толеранс. 
Това означава, че този, който злоупотребява трябва 
да употреби по-голямо количество, за да постигне 
същата интензивност на въздействие. С течение на 
времето течени се употребяват все по-често и все 
по-големи дози, което води до бързо развитие зави-
симост. 

В Европа проблемите, свързани  синтетични опи-
оиди, изглежда се увеличават, което се потвърждава 
от нарастващия брой на случаите на несмъртоносна 
интоксикация (EMCDDA‘2017). 

Прахообразен синтетичен опиоид U-47700. Произвежда 
се в Китай и е се продава през интернет или на улицата 
под името “Pink”. Само за 2016 е отговорен за смъртта 

на най-малко 46 човека (в т.ч. и деца) в САЩ.

Фалшифицирани таблетки на обезболяващия 
медикамент „Оксикодон“, съдържащи фентанил.
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През последните няколко години  голяма тре-
вога буди появата на силно действащи синтетични 
опиоиди, производни на фентанил. От 2012 г. насам 
чрез европейската система за ранно предупрежде-
ние се получават нарастващ брой съобщения, свър-
зани с тези вещества и вредите, които причинява 
тяхната употреба.

Фентанилите са източник на сериозна заплаха 
за индивидуалното и общественото здраве. Отчас-
ти тази заплаха произтича от повишения риск от 
смъртоносни интоксикации сред употребяващите, 
защото причиняват бърза и тежка респираторна де-
пресия (потискане на мозъчния център за контрол 
на дишането).

 
Освен това има и повишен риск от случайно из-

лагане, водещо от отравяне на други лица, изложе-
ни на риск са и членове на семействата и приятели 
на употребяващите, както и служители на полиция-
та, служби за спешна медицинска помощ и други.

Има данни, че в някои случаи фентанили са про-
давани на нищо неподозиращи употребяващи, като 
са представяни за традиционни незаконни наркоти-
ци или фалшифицирани обезболяващи медикамен-
ти, което повишава риска от смърт сред някои групи 

употребяващи. Наред с високия риск от свръхдоза 
фентанилите се отличават и с големия си потенциал 
за злоупотреба и за развиване на зависимост, кое-
то може да доведе до усложняване на здравните и 
социалните проблеми, свързани доскоро главно с 
хероин.

Регулация от закона
Опиоидите (природни, полу-синтетични и синте-

тични) са включени в приложенията на Закона за 
контрол върху наркотичните вещества и прекурсо-
рите. Една част от тях са разрешени за употреба с 
медицински цели (морфин, кодеин, фентанил и др.) 
при стриктно спазване на законовите процедури. 
Друга част от тези вещества (напр. хероин) са на-
пълно забранени и не се използват в медицината. И 
при двете групи вещества се прилагат разпоредбите 
на Наказателния кодекс, където е посочено, че без  
надлежно разрешително (напр. рецепта за меди-
камент от тази група) който произведе, преработи, 
придобие, държи или разпространява наркотични 
вещества или техни аналози носи наказателна отго-
ворност.
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Други вещества –  пиперазини ,  
GHB/GBL
Веществата от групата на пиперазините (BZP,  

mCPP  и други)  са стимуланти на ЦНС и се използ-
ват от млади консуматори с цел забавления. 

През Интернет те се представят като „безвредна 
легална алтернатива” на амфетамини и екстази и се 
рекламират и продават като натурални или билкови 
продукти, оформени като хапчета за забавления по 
време на партита и купони. 

На незаконния уличен пазар се предлагат като 
икономично изгоден вид екстази, имитирайки харак-
терното оформление и лого на MDMА.

Освен за имитация на някои от ефектите на 
MDMA, пиперазините се използват и като „вещество 
за разреждане” или засилване на ефектите на други 
нови стимуланти. Информацията от редица държа-
ви разкрива, че делът на таблетките екстази, съдър-
жащи пиперазини е нараснал значително през  по-
следните години, като вероятно е надхвърлил дела 
на «чистите»  таблетки екстази.

Хапчета за забавления по време на клубни партита  
(„party pills”)

Пиперазин (mCPP) продаван като „Екстази“
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GHB – гама-хидрокси-бутират

GBL – гама-бутиро-лактон

GHB/GBL са вещества, които предизвикват па-
радоксален ефект върху психиката – едновременно 
„отпускат“ и възбуждат. Този ефект е основно търсен 
от консуматорите, които го сравняват с ефекта на 
екстази, за това в някой улични субкултури GHB/GBL 
са популярни като „течно екстази” („Liquid Ecstasy“). 
Основните потребители са между 18-25 год., като 
употребата е за забавления и по правило се свързва 
с парти събития (клубна дрога).

За разлика от някой други видове „нови дроги” 
незаконната продажбата се реализира предимно на 
улицата и по-рядко през интернет. В онлайн мага-
зини се представят като „течност за почистване на 
коли”, “избелващи препарати за тъкани” или други 
артикули за битовата химия.
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Какво да правим,  ако 
е необходима външна 
професионална помощ?
Разговорът и насочването на деца и техните 

семейства към професионална помощ е вероятно 
едно от сериозните предизвикателства при работа 
с тази проблематика. Как да се засегне темата, с 
какви думи да се започне разговора, как да бъдат 
информирани родители/значими други, са част от 
въпросите, които стоят пред нас. Вероятно в такъв 
разговор първоначално ще се проявят съпротиви и 
няма да срещнем разбиране и отзивчивост поради 
сложността на проблема, но е важно да се знае, че 
колкото и малък да  изглежда резултатът от поло-
жените усилия, той е значим и би могъл да постави 
началото на важен преход за младия човек.

Пасивната безучастност би могла да се тълкува 
от младите хора като мълчаливо съгласие на случ-
ващото се, сякаш поведението им е възприето като 
нещо незначително и „в реда на нещата“. Отлагане 
на реакция е възможно да задълбочи проблемната 
ситуация.
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Къде може да бъде 
потърсена помощ?
При съмнения за зависимо поведение или на-

блюдения за възможно предизвикано или усложне-
но здравно състояние, свързано с употреба на ПАВ 
следва детето/родителите да бъдат насочени към 
здравни заведения.

 При съмнения за остра интоксикация трябва не-
забавно за се сигнализира на тел. 112.

Зависимостта към наркотични вещества е в об-
хвата на психиатричната помощ. Такава може да 
бъде получена в УМБАЛ и ДКЦ „Света Марина“ или 
от лекари – психиатри с амбулаторна практика (на 
частен прием или с направление от личен лекар). 

При съмнение за предизвикано или усложнено 
здравно състояние, свързано с употреба на ПАВ 
родителите трябва да се мотивират да потърсят 
личния лекар на детето за преглед и/или насочване 
към специалисти по компетентност. 

Ако нямате съмнения за зависимост или пре-
дизвикано/усложнено здравно състояние, свър-
зано с употреба на ПАВ може да се насочи детето/
родителите към консултативна програма на Пре-
вантивно-информационния център „Младост“ към 
дирекция „Превенции“, Община Варна.

Програмата работи с деца (12-17 год.) с пови-
шен индивидуален риск от възникване на проблеми, 
свързани с наркотични вещества или алкохол, по-
ради индикации от емоционален, поведенчески или 
средови характер и техните родители. Екипът е му-
лтидисциплинарен и се състои от лекар-специалист 
по проблеми, свързани с наркотици; психолози-пси-
хотерапевти; супервизори - хабилитирани лица - пси-
хиатър и клиничен психолог и др.

При насочване към Програмата е добре 
предварително да се осъществи връзка 

с координатора или член на екипа, за 
предоставяне на информация и договаряне 

на съвместните дейности по случая. Това 
може да бъде направено на телефоните на 

центъра: 

052/820 751; 052/985 099; 
0887/020 223

Консултациите са безплатни за деца и 
родители. 

Превантивно-информационен 
център „Младост“ се намира на адрес:

бул. „Владислав Варненчик“, кв. „Трошево“, бл. 
50, предблоково пространство

Работното време е  от 08.30 до 17.30 ч. 
в делничните дни


