
Дирекция „Превенции“,
Община Варна

Какво трябва да 
знаем за .....?

„Канабис“
Информационен материал за професионалисти и младежи – обучители на връстници





Настоящият материал съдържа съвременна информация за 
действието на канабиса и синтетичните канабиноиди и ри-
сковете, свързани с тяхната употреба. Той ще бъде полезен 
за широк кръг професионалисти, работещи с деца, екипи на 
превантивни програми в областта намаляване на търсенето 
на психоактивни вещества, както и за младежи, работещи по 
метода „връстници обучават връстници“.

В материала е включена и обобщена информация от наръчни-
ци, доклади и публикации* на Европейския център за монито-
ринг на наркотиците и наркоманиите, Европол,  Американска-
та психиатрична асоциация, американската Агенция за борба 
с наркотиците и дирекция „Превенции“ в Община Варна.

(*) European Drug Reports – Trends and Developments (European Monitoring Centre 
for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA); Annual Reports on the implementation of 
Council Decision 2005/387/JHA (EMCDDA/Europol); A summary of reviews of evidence 
on the efficacy and safety of medical use of cannabis and cannabinoids (EMCDDA); 
“Drugs of Abuse” – A DEA Resource Guide (Drug Enforcement Administration. U.S. 
Department of Justice); Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - 5 (APA); 
Качествени изследвания и терапевтични интервюта, проведени от експерти 
в дирекция „Превенции“ или осъществени по нейна поръчка.
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Какво е канабис?
Канабисът (на лат.Cannabis, на бълг. Коноп или 

под народното название „Гръсти“) е род покрито-
семенни растения от семейство конопови. Голяма 
част от продуктите на това растение са под законова 
забрана в България, която ще представим в една от 
следващите глави.

Канабисът съдържа различни химични вещества, 
наречени канабиноиди. От тях най-важен е дел-
та-9-тетрахидроканабинолът (THC), за който един-
ствено е доказано, че има психоактивен ефект. Сред 
другите канабиноиди съществено значение има 
не-психоактивният канабидиол (CBD). Информация-
та за него е важна, защото има отношение към на-
чина, по който ТНС влияе върху човешката психика.

Кои са продуктите от канабис?
HEMP (промишлен коноп) - вид, който се отглеж-

да специално за промишлени цели (напр. за изра-
ботване на въжета). Съдържанието на психоактив-
ното вещество THC е под 0.2 %. Това съдържание 
практически елиминира психоактивните му ефекти и 
като резултат е неподходящо за „производство“ на  
марихуана или хашиш.

„Mарихуана“ (Marijuana) – получава се от изсу-
шените листа, цветове и стъбла на канабиса. Ма-
рихуана, получена от листата е позната и под името 
“bhang/банг”, а ако е получена от цветовете и връх-
четата на селектирани сортове – под името „ganja/
ганджа“ (сн. 1).
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Марихуана, получена от цветовете на женски, не-
оплодени растения е позната като „sinsemilla/синсе-
мила“. Съдържанието на психоактивното вещество 
THC е средно 9-12 % за Европа, но са селектирани 
сортове със съдържание над 30%, наречени „Skunk“.

  
„Хашиш“ (Hashish) - пресована смола, отделяна 

от жлези на женското растение, оформяна на блок-
чета или резенчета (сн. 2). Цветът варира от светло-
кафяв до черен. Съдържанието на психоактивното 
вещество THC е средно 14-21 % за Европа.

(cн. 2)

(cн. 1)
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„Канабисово/хашишово олио“ (Cannabis/Hash oil) 
-  получава се чрез химическа обработка на изсуше-
ни цветове на женски растения или хашиш. Пред-
ставлява лепкава смолиста течност със силен бил-
ков мирис (различен от миризмата на марихуаната) 
(сн. 3). В англоезичната литература се среща като 
„marijuana concentrates” или „BHO - butane hash oil”. 
Съдържанието на психоактивното вещество THC е 
средно 50-60 % за Европа.

 

Какви са начините 
на употреба? 
 
•Пушене - най-разпространеният начин. За целта 

може да се използва ръчно свита цигара “джойнт” 
(с или без тютюн), лула, бонг (сн. 4), наргиле и  
други приспособления.

 

(сн. 3)

 (сн. 4 – Бонг)
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•Храни с канабис – канабисът може да се добави 
като съставка към широк кръг от храни. Ефектите при 
орален прием се проявяват по-бавно в сравнение с 
пушенето, но обикновено са по-продължителни.

•Вдишване на изпарения – използват се елек-
тронни цигари или устройства, наречени изпарите-
ли на суха тревиста маса (на английски: vaporizer). 
Електронни цигари - пълнителите им се допълват 
с продукт в течна форма, най-често на основата на 
канабисов концентрат. Изпарител  – приспособле-
нието нагрява марихуаната до 165 – 190°C, позво-
лявайки на активното вещество да се отдели в пара, 
без да изгаря самия продукт (сн. 5).

•Чай от канабис – чаят съдържа малки количе-
ства THC, защото тетрахидроканабинолът е слабо 
разтворим във вода. Чаят се приготвя, като първо се 
добавя наситена мазнина (мляко или сметана) към 
гореща вода, заедно с малки количества канабис.

(cн. 5 - Вапоризатор (изпарител) 
за употреба нa растителна смес 
за пушене)
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Какви са механизмите на действие?
За да разберем това е необходимо едно кратко 

въведение.
Мозъкът е сложна система, изградена от милиони 

неврони. Невроните имат за задача да получават, 
обработват и препращат информация, необходима 
за контролните функции на мозъка. Те „общуват“, 
чрез вещества, наречени невротрансмитери. 

Между невроните се намира малко пространство 
(цепка), наречено синапс. Невронът освобождава 
невространсмитер. Той попада в синапсната цепка и 
се свързва със следващия неврон посредством не-
гов специфичен израстък, наречен рецептор. (фиг.1) 

Всеки невространсмитер има свой „чувствителен“ 
рецептор. Действието е от типа „ключ – ключалка“.

фиг. 1

 

Всички дроги имат способността да се намесват 
в тези процеси на обмен на информация. Те хими-
чески наподобяват на невространсмитерите. Така те 
успяват да се свържат със специфичните рецептори 
и променят процеси в мозъка, особено тези, които са 
отговорни за усещането на удоволствие и награда. 

Невротрансмитер

Рецептор

Синапс
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Действието вече не е от типа „ключ – ключалка“, а 
от типа „шперц – ключалка“ (шперц - специална желяз-
на пръчица, завита като кука в единия край, която 
служи за отваряне/отключване на врати без ключ).

Това е имитация, защото възниква по изкуствен 
начин, а не като естествен процес на задоволяване 
на потребности. Без употреба на психоактивни ве-
щества тези процеси за строго регулирани в тяхната 
посока, скорост, сила и последовaтелност. Дрогите 
променят или направо премахват този естествен 
(физиологичен) контрол. В резултат настъпва „късо 
съединение“, при което  се променя скоростта, си-
лата и продължителността на крайният ефект. Този 
ефект се нарича „открадване на мозъка“.

Да се върнем сега към канабиса.
Мозъкът произвежда свои собствени невротран-

смитери, наречени естествени/вътрешни канабино-
иди. Те имат отношение към контрола на различни 
аспекти на мозъка (емоции/преживявания, сетива/
възприятия,  мислене) и тялото. Най-известният и 
изследван от тях е анандамит. 

За да предадат определена информация от нев-
рон до неврон, тези вещества се свързват със спе-
цифични рецептори, известни като В1 и В2 канаби-
ноидни рецептори. 

По-горе споменахме, че канабисът съдържа ве-
ществото делта-9-тетрахидроканабинол (THC), 
който единствен има психоактивен ефект!, както и 
не-психоактивния канабидиол (CBD). 

И двете вещества (THC,CBD) химически наподо-
бяват на вътрешните канабиноиди и така успяват да 
се свържат с техните специфични рецептори. Да си 
пропомним, действие тип „шперц – ключалка“.

Сега да направим едно кратко отклонение.
Да предположим, че сме провели серия интервюта с 

хора, които употребяват марихуана, за да научим как-
ви са били ефектите от тяхна гледна точка. След това 
да подредим отговорите им в четири групи, условно 
наречени: „Емоции/Преживявания“; „Сетива/Възприя-
тия“; „Мислене/Памет/Концентрация“ и „Тяло“. 7



Моля, четете внимателно – това е субектив-
ното преживяване и описание на консуматорите, 
а не обективно наблюдение! 

Емоции/Преживявания
- Приповдигнато настроение или  „глуповато“ ве-

селие;
- Удоволствие от общуването с другите;
- Спокойствие, „изчистено“ от негативни чувства;
- Силен страх, тревожност, паника.

Сетива/Възприятия
- Променена интензивност и/или тоналност на 

звуци и цветове;
- Усещане, сякаш музиката има „цвят“, а цветове-

те  – „звук“;
- Усещане за „забързано“ или „забавено“ време;
- Чуване/виждане на несъществуващи гласове, 

музика, форми, картини.

Мислене/Памет/Концентрация
- Усещане за „ускорено“ мислене и „по-добро“ съ-

средоточаване;
- Усещане за „по-бързо“ запаметяване на инфор-

мация и повишена творческа креативност; 
- Усещане, че мислите текат бавно и спокойно;
- Нарушено (намалено) внимание и концентрация;
- Усещане за трудности при запомняне/възпроиз-

веждане на скорошни факти и събития; 
- Натрапливи мисли, че околните ги „наблюдават, 

обсъждат или преследват“.

Тяло
- Усещане за „бодрост, енергия, сила и физическа 

издръжливост“; 
- Усещане за отпуснато и „спокойно“ тяло;
- Лесно заспиване, „добър и продължителен“ сън;
- Намаляване на болката; 
- Внезапна умора, главоболие и отпадналост;
- Силен „глад“ за въглехидратни храни/напитки.
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Ако анализираме внимателно тези отговори ще 
установим, че някой от ефектите на субективно ниво 
наподобяват на тези, настъпили след употреба на 
стимуланти - еуфория, енергия, общителност. Други, 
на такива, причинени от опиоиди (хероин) – спокой-
ствие, релаксация, самовглъбяване. Толкова широ-
ка палитра не се наблюдава при друга група психо-
активни вещества! 

Защо се случва това? 
Да вземем за пример човек, който пуши марихуа-

на. Чрез дима в организма му постъпва както психо-
активното вещество „тетрахидроканабинол“ (THC), 
така и не-психоактивното вещество „канабидиол“ 
(CBD). И двете вещества притежават способност да 
се свързват с един и същ рецептор. Да си пропом-
ним: „шперц – ключалка“. Тук обаче имаме връзка с 
два различни шперца, които могат да отворят една и 
съща ключалка. 

Следователно един пушач на марихуана може да 
„попадне“ на две различни цигари – с високо или с 
ниско съдържание на Канабидиол (CBD). (фиг. 3 и 4)

(фиг.3) Марихуана с високо съдържание 
на Канабидиол (CBD)

 

(фиг.4) Марихуана с ниско съдържание 
на Канабидиол (CBD)
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С други думи канабисов продукт, доминиран 
от вид „Сатива“ ще предизвика еуфория, енер-
гия и общителност, а „Индика“ – релаксация и 
самовглъбяване (сн.7).

 

През тази призма нека да видим ефектите на две 
различни цигари марихуана – с високо и ниско съ-
държание на Канабидиол (CBD) и еднакво количе-
ство на тетрахидроканабинол (THC):

Тези разлики до голяма степен се определят от 
вида канабис, използван за тези цигари.

Различаваме два основни вида – Канабис Сатива 
(Cannabis Sativa) и Канабис Индика (Cannabis Indica). 
Растенията Индика са ниски, с къси и широки листа. 
Растенията Сатива са много по-високи и имат тънки 
дълги листа (сн. 6). 

Разликите не са само във външния вид. Същест-
вуват и различия в състава и по-точно в съотноше-
нието между психоактивният „тетрахидроканабинол“ 
(THC) и не-психоактивният „канабидиол“ (CBD). В 
неселектирано растение „Сатива“ CBD е с висока 
концентрация, близка до тази на THC. При „Индика“ 
е точно обратното.

 (сн.7)

 (сн.6)

10



- THC–15% CBD–9% - Приповдигнато настроение; 
Удоволствие от общуване с другите; Усещане за „за-
бързано“  време; Усещане за „подобрено“ мислене, 
памет и креативност; Усещане за „бодрост, енергия, 
сила и физическа издръжливост“; Намаляване на 
болката; Повишен апетит.

- THC–15% CBD–1% - Спокойствие, „изгладени“ 
емоции, „изчистени“ негативни чувства; Променено 
възприемане на звуци и цветове; Усещане за „мър-
зеливо“ време;  Усещане, че мислите „текат бавно“; 
Усещане за отпуснато и „спокойно“ тяло; Лесно зас-
пиване, „добър и продължителен“ сън. Страх, тре-
вожност, паника;  Натрапливи мисли, че околните ги 
„наблюдават или преследват“; Чуване/виждане на 
несъществуващи гласове, музика, форми, картини; 
Внезапна умора и заспиване. 

Забелязахте ли, че много от негативните усеща-
ния (страх, параноя и др.) се появяват при много 
ниско съдържание на CBD.

Широката гама от ефекти е една от главните при-
чини канабисовите продукти да бъдат толкова раз-
пространени в света. Тяхното търсене е така голямо, 
че формира постоянен (по правило незаконен) па-
зар за милиарди евро. Това мотивира предриемчиви 
„агрономи“ да създадат десетки хибридни сортове, 
които да задоволят търсенето на различни ефекти 
по сила и качество. 

Това търсене отвори врати и за един друг, още 
по-опасен продукт – синтетичният канабиноид.

Какво представляват 
синтетичните канабиноиди?

Те са част от групата на така наречените нови 
психоактивни вещества (НПВ). НПВ се синтезират 
в лаборатории и са умишлено предназначени да 
имитират ефекта на контролирани наркотици чрез 
лека промяна на тяхната химическа структура. Така 
те успяват да заобикалят съществуващия контрол и 
забрани. 11



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.

Търговци на наркотици използват това имитира-
що действие като внасят от  Азия (основно Китай) 
канабиноиди, транспортирани уж като „законни“ про-
дукти за медицински или индустриални цели. После 
те се смесват с изсушен растителен материал (аро-
матни билки без наркотично действие). 

По този начин се произвеждат стотици различни 
продукти. През последните 10 години в Европа са 
открити 190 различни вида синтетични канабиноиди.

Тези продукти се предлагат на пазара като закон-
ни заместители на канабиса (марихуана) и се прода-
ват под формата на „растителни смески за пушене“ 
или „ароматизатори за стая“, рекламирани като „ек-
зотична билкова смес за постигане на богат аромат”.  

 

Синтетичните канабиноиди (често наричани 
и синтетична марихуана) се предлагат в дизай-
нерски опаковки с екзотични и екстравагантни 
имена (сн. 8). 

В някои райони на България растителни смески 
за пушене, съдържащи синтетични канабиноиди се 
разпространяват сред младите консуматори под 
уличното име „Чай“. Има и течни форми, които се 
употребяват с електронни цигари.

(сн. 8) Популярни растителни смески за пушене, 
съдържащи синтетични канабиноиди 
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Какви са рисковете, свързани 
с употребата на канабис 
и синтетични канабиноиди?
Може ли човек да умре от предозиране (така 

наречената „свръхдоза)?

• За продуктите на природния канабис (марихуа-
на), отговорът е „Не“. Основното активно вещество 
на природния канабис (тетрахидроканабинол - 
THC) има частично, непълно свързване с мозъчните 
рецептори, поради това не може да настъпи фата-
лен край от свръхдоза.

• За синтетичните канабиноиди, отговорът е „Да“. 
Много от тях имат пълно свързване с мозъчните ре-
цептори, поради което рискът от смърт при свръхдо-
за е изключително висок дори и при една единстве-
на употреба.  

Както търговецът/пласьорът, така и клиентът/по-
требителят не знаят дали в „растителната смеска за 
пушене“ има вещества с такъв вид на действие. 

Това превръща употребата на синтетичната ма-
рихуана в игра на „руска рулетка“.

Може ли човек да развие зависимост?

• Отговорът е „Да“ като това важи както за природ-
ния канабис, така и за синтетичните канабиноиди. 
Съвременната неврофизиология доказа, че повта-
рящата се употреба води до формиране на биоло-
гична зависимост.

• И при двете групи вещества се наблюдава то-
леранс - нуждата от все по-големи количества от 
веществото, за да се постигне желания ефект и аб-
стиненция - симптоми с различна тежест и съчетание 
помежду си, които се появяват след пълно спиране 
или намаляване на приема на вещество, употребя-
вано редовно, продължително и/или във високи дози. 
Толерансът настъпва по-бавно и е по-слабо изразен, 13



в сравнение с други психоактивни вещества като опи-
ати/опиоди (хероин) или алкохол. При абстиненцията 
се наблюдава раздразнителност, гняв или агресия, 
нервност, безпокойство, разстройства на съня, на-
мален апетит или намаляване на теглото, потиснато 
настроение и симптоми като болки в стомаха, трепе-
рене, потене, треска, втрисане и главоболие.

Станал ли е канабисът по-опасен от преди? 
По-опасни ли са синтетичните канабиноиди от 
марихуаната?

И на двата въпроса, отговорът е „Да“!
• Повишеното търсене породи „бум“ в селекти-

рането на „по-силни“ сортове. Днес на пазара се 
продават продукти на канабис, съдържащи в пъти 
по-големи количества от активното вещество (ТНС), 
сравнено с  миналото. През последните 10 години 
средната мощност на анализираните проби в Европа 
се е повишила с 90% за хашиша и 80% за марихуана-
та. „Новата“ сила на канабиса доведе до многократно 
увеличение на проблемите, свързани с употребата. 

• Все по-често се наблюдават значителни наруше-
ния в познавателните процеси в мозъка, чрез които 
се обработва информация - нарушения на възприя-
тията, вниманието, решаването на логически задачи, 
език, памет, учене. Хора, развили зависимост в тий-
нейджърските си години са загубили средно по 8 точ-
ки от своето ниво на интелигентност. Много от тях не 
възстановяват напълно умствените си способности, 
дори и да са прекратили употребата в зряла възраст.

• Употреба на канабис с високо съдържание на ТНС 
доведе до нарастване броя на млади хора с психични 
разстройства - временни халюцинации, временна па-
раноя, отключване или влошаване на симптомите на 
шизофрения, депресия, тревожност, мисли/опити за 
самоубийство. Проучвания показват, че употребата на 
канабис през юношеството е свързана със значително 
повишен риск от развитие на депресия и склонност към 
самоубийство през ранните години на пълнолетието.

• Сравнено с природния канабис, синтетичните 
канабиноиди притежават по-бърз толеранс, по-дъ-
лъг период на въздействие върху мозъчните проце-
си и по-висока токсичност. 14



Това води до тежко протичаща зависимост, пси-
хиатрични усложнения и интоксикации, някои за-
вършващи със смърт.

• Всички тези рискове могат допълнително да се 
усложнят с една комбинирана употреба на канабис 
с други вещества – стимуланти, алкохол. Когато го-
ворим за комбиниране на вещества, това означава, 
както едновременно приемане, така и употреба в 
рамките на 24-48 часа. Попаднали в организма ве-
ществата „атакуват“ различни биохимични системи 
в мозъка и така водят до по-големи усложнения. 
Комбинираната употреба може и да не е съзнател-
но действие. На улицата се продава марихуана, 
която е обработена с други дроги („друсана трева“). 
Най-често купувачът не знае това и поставя себе 
си в голяма опасност от тежка интоксикация или 
смърт.

• Употребата на канабис и синтетични канабинои-
ди може да доведе до тежки битови злополуки, пътни 
инциденти, проблеми в училище и конфликтни взаи-
моотношения със семейството и приятелите, арести 
и присъди за притежание на наркотични вещества.

Според данни от Национално проучване за 
употребата на наркотици в САЩ (NSDUH), 
редовната употреба на марихуана сред тий-
нейджърите в щати, легализирали канабиса за 
развлекателни цели (Аляска, Колорадо, Орегон 
и Вашингтон) е с 30% по-висока от тази в САЩ 
като цяло. Заедно с това при тях се наблюда-
ват:

 По-високи дялове на смъртните случаи при 
шофиране, свързани с марихуана;
 Повече посещения в спешните центрове и 

хоспитализации за проблеми, свързани с мариху-
ана;
 Разширяване на криминалния пазар;
 Увеличаване на престъпленията, свърза-

ни с марихуана и престъпленията при непълно-
летни;
 Увеличаване на проблемите на работното 

място, включително недостиг на работна ръка 
и злополуки.

15



Използват ли се 
канабисови продукти за 
медицински цели?

В много страни от Европа, САЩ, Канада и други 
държави е разрешено прилагането на канабисови 
продукти за медицински цели. В България това не е 
позволено от закона! 

За целта се използват екстракти от канабис, съдър-
жащи различно количество и съотношение на THC и 
CBD (сн. 9), синтетични канабиноиди или синтетичен 
THC и изсушени съцветия на канабис (сн. 10). 

 

(сн. 9) Sativex - екстракт от канабис с еднакви 
количества THC и CBD. Предлага се под формата 
на спрей за впръскване под езика
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(сн. 10) CanniMed - изсушени цветове от канабис 
с различно съотношение THC/CBD)

Изборът да се разреши прилагането им в медици-
ната е продиктуван от две основни причини:

Няма специфично лечение на причините за 
възникването на редица тежко протичащи хронични 
заболявания (онкологични, инфекциозни, очни, ав-
тоимунни);

 Правото на пациенти с такива заболявания да 
подобрят качеството си на живот и да намалят бо-
лестните симптоми (болка, мускулни спазми, повръ-
щане, загуба на апетит, безсъние).

Няма европейска страна, която разрешава 
пушенето на канабис за медицински цели!

17



Има две основни причини за това:

 Първо, всеки сорт канабис произвежда реди-
ца вещества с различна концентрация. Те могат да 
варират дори в рамките на една реколта. Следова-
телно – не може да се изчисли необходимата тера-
певтична доза!
 Второ, вдишването на дима от изгарянето на 

растителен материал е доказано опасен заради ви-
сокото съдържание на вредни катрани и канцероген-
ни частици.

Следователно - не може да се контролира при-
етата доза!

Тогава как се приемат изсушени съцветия на 
канабис, ако не чрез пушене?

За целта се използват специално разработени изпа-
рители, чрез които се инхалира газовата смес (сн. 11). (сн. 11) Изпарител на растителна маса, тип „балон“

18



Каква е законовата
регулация на канабис в 
България?

Всички продукти на канабис със съдържание на 
делта-9-тетрахидроканабинолът (THC) над 0.2 % 
са напълно забранени за каквото и да е приложе-
ние, включително и в медицината. Всички идентифи-
цирани синтетични канабиноиди са напълно забра-
нени за каквото и да е приложение, включително и 
в медицината. 

Наказателният кодекс на Република България 
предвижда тежки санкции при нарушаване на тези 
забрани. 

Лицата, навършили 18 години носят пълна нака-
зателна отговорност. 

Непълнолнолетните лица (навършили 14 години, 
но ненавършили 18 години) са отговорни, само ако 
са могли да разбират свойството и значението на 

деянието и да ръководят постъпките си. Т.е. в зави-
симост от индвидуалното си развитие, непълнолет-
ните лица в едни случаи са наказателно отговорни, 
а в други - неотговорни. По отношение на наказател-
ната отговорност на непълнолетните се прилагат 
особени правила.

Малолетните лица (ненавършили 14 години)  не 
са наказателно отговорни. Спрямо тях могат да 
бъдат прилагани възпитателни мерки по Закона за 
борба срещу противообществените прояви на мало-
летните и непълнолетните.

Как експериментирането
с марихуана може да се
превърне в зависимост?

Да предположим, че на един шестнадесет годи-
шен младеж му се отдава възможност да пуши за 
пръв път марихуана. Решава да пробва, впечат-
лен от „рекламата“ на свои приятели и изпълнен с 
любопитство какво ще усети. 19



Ако по-късно проведем разговор с него как се е 
почувствал ще получим отговори, които можем да 
сведем до два – „Хареса ми“ или „Не ми хареса“.

„Хареса ми“
Нека хипотетично да видим какви биха били 

неговите нагласи и бъдещо поведение, и така да 
продължим „разговора“ с него. 

Той ще отрече, че са последвали някакви про-
блеми - със закона, със здравето, с училището, с 
родителите му (най-вероятно не са разбрали), с 
приятелите му (най-вероятно е бил с тях). „Оф-
ормя“ се следната мисъл - „Хареса ми, нямам ни-
какви проблеми, тогава защо да спирам?“. И се 
започва – „Няма да го правя постоянно, само от 
време на време“; Била вредна!? Ако е така, защо 
лекуват с нея толкова болести?“; „Всички около 
мен го правят, защо не и АЗ“; „Ето, дори и прези-
дента на САЩ е пушил марихуана“; „Ако е толкова 
опасна, защо в Канада, Америка и Холандия си я 
купуват законно, за да пушат за удоволствие, а ня-
къде си я гледат спокойно в къщи!?“

Такива нагласи могат да насочат този млад     
човек към следващата фаза на употребата - ак-
тивно търсене и редовна консумация. В тази 
фаза ефектите са вече познати и желани. Появява 
се определен интерес към събирания с хора, кои-
то разпространяват и/или употребяват марихуана. 
Налице е едновременно желание за доставяне на 
удоволствие и потребност от емоционално впис-
ване в социалната средата. На този етап младе-
жът мисли, че контролира употребата и че може 
да спре, когато си поиска. Факт е, че той наистина 
може да спре.

„Не ми хареса“
Нека сега да видим как ще развие мисленето и 

поведението в такава ситуация. Ще илюстрираме 
с кратък преразказ на „преживелиците“ на едно 15 
годишно момиче. 

Един път се озовава на купон, където по-го-
лямата част от познатите й пушат марихуана. 
Дотогава тя не е употребявала и решава да 
опита. 20



Много скоро и става лошо и отпаднало, до-
като всички около нея се смеят и забавляват. 
Няколко дни по-късно отново и се отдава въз-
можност да пуши, прави го и в резултат я об-
зема страх и силното усещане, че хората я ко-
ментират и й се подиграват. На въпроса тези 
негативни преживявания не са ли я накарали да 
преустанови опитите да пуши марихуана, моми-
чето отговори, че ще продължи да го прави, до-
като не и хареса, защото „няма само на нея да и 
е кофти, а другите да се веселят“. И да, дошъл 
е ден, в който тя пушила и й харесало. И се е за-
почнало – „Няма да го правя постоянно, само от 
време на време“.......

Употребата не води само до удоволствени из-
живявания. Някои хора „откриват“, че канабисът 
ги кара да бъдат по-малко тревожни и напрегнати. 
Други откриват, че той им позволява на общуват 
по-добре с другите. „Правя го, защото се нуждая 
да го направя”. Веществото се явява инструмент 
за справяне с емоционално-поведенчески пробле-
ми и дефицити. 

Основно те са свързани с ниска самооценката и 
трудности в социалната  адаптация и често те са 
породени от проблеми в семейството.

Така пушенето за забавление се допълва с 
пушене, целящо справяне с проблеми. Налице е 
вече риск от превръщането на канабиса за някои 
млади хора в незаобиколим елемент в общуване-
то, забавлението и структурирането на свободно-
то време. 

Употребата става редовна, често ежедневна, 
съчетана с прием на все по-големи количества. 
Наблюдават се серия от провали при изпълнение 
на основните задължения в работата, учението 
или в личния живот; конфликти в общуването със 
семейството и близките хора и проблеми със зако-
на. Употребата се е превърнала в злоупотреба.

Честата консумация и нарасналите количества 
предизвикват значими промени в биохомията на 
мозъка. Става все по-силно чувството на вътреш-
на принуда да се вземе веществото. Налице е за-
труднен контрол върху приема по отношение на 
началото, края или нивото на употреба. 21



Прогресивно отпадат алтернативни удоволст-
вия или интереси (напр. спортуване). Отделя се 
повече време за доставяне на канабис, за употре-
ба или за възстановяване от ефектите му. 

Младият човек започва да се чувства все 
по-често раздразнен от околните, тревожен, умо-
рен и потиснат. Появяват се проблеми с концен-
трацията и паметта, загуба на апетит и безсъние. 
Злоупотребата се е провърнала в клинична за-
висимост.

Какво можем да направим,   
ако употребата на канабис 
от деца изисква външна
професионална помощ? 
Разговорът и насочването на деца и техните се-

мейства към професионална помощ е вероятно 
едно от сериозните предизвикателства при работа с 
тази проблематика. 

Как да се засегне темата, с какви думи да се запо-
чне разговорът, как да бъдат информирани родите-
ли/значими други, са част от въпросите, които стоят 
пред нас. Вероятно в такъв разговор първоначално 
ще се появят съпротиви и няма да срещнем разби-
ране и отзивчивост поради сложността на проблема, 
но е важно да се знае, че колкото и малък да изглеж-
да резултатът от положените 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-
то на реакция е възможно да задълбочи проблемна-
та ситуация.
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Къде може да бъде 
потърсена помощ?
При съмнения за зависимост или за усложнено 

здравно състояние, свързано с употреба на канабис/
синтетични канабиноиди, следва детето/родителите 
да бъдат насочвани към здравни заведения.

При съмнения за остра интоксикация трябва не-
забавно да 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 услож-
нено здравно състояние (напр. бронхит) 
трябва да мотивирате родителите да потър-
сят личния лекар на детето за преглед и/или на-
сочване към специалисти по компетентност. 

Ако при едно дете е налице употреба, но няма ин-
токсикация, зависимост или усложнено здравносъс-
тояние може да насочите родителите към консулта-
тивната програма на Превантивно-иформационния 
център „Младост“ към дирекция „Превенции“, Общи-
на Варна. Програмата работи с деца (12-17 год.) с 
повишен индивидуален риск от възникване на про-
блеми, свързани с наркотични вещества или алко-
хол и техните родители. 

23



Консултациите са безплатни 
за деца и родители. 

Преди насочване към Програмата 
е добре предварително да осъществите 

връзка с екипа на телефони:
052/820 751; 052/985 099; 0887/020 223.

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.
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ОБЩИНА ВАРНА, ДИРЕКЦИЯ „ПРЕВЕНЦИИ“
гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ №43

Централен офис - Младежки дом
гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 27

телефон: 052 820 677

Превантивно-информационен център „Младост“
гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“, кв. „Трошево“, бл.50

телефон: 052 820 751

Информационно-обучителен център „Чайка“
гр. Варна, ж.к. „Чайка“ №170

телефон: 052 820 748

mdc_vn@abv.bg
www.prevencii.com


