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Ефекти на субективно ниво 

Емоции/Преживявания  Оценка 

Приповдигнато настроение, глуповато веселие (еуфория, мория) 

Удоволствие от общуване с другите 
+++ 

Спокойствие (релаксация); „изгладени“ емоции; „изчистени“ негативни 

чувства 
+++ 

Страх, тревожност, паника --- 

Сетива/Възприятия  Оценка 

Променена интензивност и/или тоналност на звуци и цветове ++ 

Усещане, сякаш музиката има „цвят“, а цветовете  – „звук“ (синестезия) + 

Усещане за „забързано“ или „забавено, мързеливо“ време + 

Чуване/виждане на несъществуващи гласове, музика, форми, картини 

(псевдо-халюцинации) 
+/- 



Ефекти на субективно ниво 

Мислене Оценка  

Усещане за „ускорено“ мислене, „по-добро“ запаметяване на 

информация,  разбиране на текст или решаване на математически 

задачи; повишена креативност 

++ 

Усещане, че мислите „текат бавно, спокойно, логично и подредено“ ++ 

Натрапливи мисли, че околните ги „наблюдават, обсъждат или 

преследват“ 
--- 

Усещане за трудности при запомняне/възпроизвеждане на скорошни 

факти и събития 
-- 

Тяло Оценка  

Усещане за отпуснато и „спокойно“ тяло (мускулна релаксация) +++ 

Усещане за „бодрост, енергия, сила и физическа издръжливост“ ++ 

Лесно заспиване, „добър и продължителен“ сън ++ 

Намаляване на болката  + 

Силен „глад“ за въглехидратни храни/напитки  + 

Внезапна умора и заспиване (псевдо-каталепсия) --- 



Ефекти на субективно ниво 

Емоции/Преживявания  Оценка 

Приповдигнато настроение, глуповато веселие (еуфория, мория) 

Удоволствие от общуване с другите 
+++ 

Спокойствие (релаксация); „изгладени“ емоции; „изчистени“ негативни чувства +++ 

Страх, тревожност, паника --- 

Сетива/Възприятия  Оценка 

Променена интензивност и/или тоналност на звуци и цветове ++ 

Усещане, сякаш музиката има „цвят“, а цветовете  – „звук“ (синестезия) + 

Усещане за „забързано“ или „забавено, мързеливо“ време + 

Чуване/виждане на несъществуващи гласове, музика, форми, картини (псевдо-халюцинации) +/- 

Мислене  Оценка 

Усещане за „ускорено“ мислене, „по-добро“ запаметяване на информация,  разбиране на 

текст или решаване на математически задачи; повишена креативност 
++ 

Усещане, че мислите „текат бавно, спокойно, логично и подредено“ ++ 

Натрапливи мисли, че околните ги „наблюдават, обсъждат или преследват“ --- 

Усещане за трудности при запомняне/възпроизвеждане на скорошни факти и събития -- 

Тяло  Оценка 

Усещане за отпуснато и „спокойно“ тяло (мускулна релаксация) +++ 

Усещане за „бодрост, енергия, сила и физическа издръжливост“ ++ 

Лесно заспиване, „добър и продължителен“ сън ++ 

Намаляване на болката  + 

Силен „глад“ за въглехидратни храни/напитки  + 

Внезапна умора и заспиване (псевдо-каталепсия) --- 



Видове канабис 



CBD / THC CBD / THC CBD / THC 

THC - Тетрахидроканабинол - има психоактивни свойства 

CBD - Канабидиол - няма психоактивни свойства 



За да има ефект едно вещество върху нервната система, то трябва да се 
свърже с конкретен рецептор в мозъка. 
 

Действието е от типа на „ключ – ключалка“. 
 

CBD  е по-конкурентен от THC при контакт с мозъчен рецептор.  
 

Така той му пречи да прояви своя пълен ефект. 
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Вариант 1 – марихуана с високо съдържание на Канабидиол (CBD) 

Вариант 2 – марихуана с ниско съдържание на Канабидиол (CBD) 



THC – 15%        CBD – 9%   

Приповдигнато настроение, глуповато веселие;  

Удоволствие от общуване с другите;  

Усещане за „забързано“  време;  

Усещане за „подобрено“ мислене, памет и креативност;  

Усещане за „бодрост, енергия, сила и физическа издръжливост“;  

Намаляване на болката. 

CBD 

THC – 15%        CBD – 1% 

Спокойствие, отпуснатост, „изгладени“ емоции, „изчистени“ негативни 

чувства; Променено възприемане на звуци и цветове;  

Усещане за „мързеливо“ време; 

 Усещане, че мислите „текат бавно, спокойно, логично и подредено“;  

Усещане за отпуснато и „спокойно“ тяло;  

Лесно заспиване, „добър и продължителен“ сън. 

 

Страх, тревожност, паника;  

Натрапливи мисли, че околните ги „наблюдават или преследват“; 

Чуване/виждане на несъществуващи гласове, музика, форми, картини;  

Внезапна умора и заспиване. 

CBD 

 
 



Продукти от канабис 
 
HEMP - вид Cannabis sativa, който се отглеждат специално за промишлени цели. 
Съдържание - ниски концентрации на THC и по-високи концентрации на 
канабидиол (CBD), което намалява или елиминира психоактивните му ефекти. 
 
„Mарихуана“ (Marijuana) - изсушените листа, цветове и стъбла на канабиса. 
Съдържание на THC – средно 9-12% за EU 
 
„Хашиш“ (Hashish) - пресована смола, отделяна от жлези на женското растение, 
оформяна на блокчета или резенчета. Цветът варира от светлокафяв до черен. 
Съдържание на THC – средно 14-21% за EU 
 
 „Канабисово/хашишово олио“ (Cannabis/Hash oil) -  получава чрез екстракция с 
разтворител на изсушени цветове на женски растения или хашиш . След обработка, 
остава лепкава смолиста течност със силен билков мирис (различна от миризмата 
на конопа). В англоезичната литература се среща и като „marijuana concentrates”.  
Съдържание на THC – средно 50-60% за EU 



“White Skunk” -  35% Sativa / 65% Indica 

“Purple Bud” - 75% Indica   



Хашиш 

Хашишово олио 



 
 Станал ли е канабисът по-опасен от преди? 

 
 
Повишеното търсене на канабис породи „бум“ в селектирането на 
нови сортове. Общото в тези сортове е много по-високото 
съдържание на ТНС. 

 
През 2016 г. средната мощност на анализираните проби в Европа 
се е повишила с 90% за смолата и 80% за съцветията в сравнение 
със стойностите от 2006 г. 

 
Регистрирано е многократно увеличение на търсенето на 
медицинска помощ (интоксикации, зависимост, психози) и 
битови/пътни инциденти 

 
 
 



 
 

Станал ли е канабисът по-опасен от преди? 
 
• Значителни нарушения в познавателните процеси, чрез които се 

обработва информация 
 

Включва: нарушения на възприятията, вниманието, решаването на логически 
задачи, език, памет, учене. Хора, развили зависимост в тийнейджърските си 
години са загубили средно по 8 IQ точки. Много от тях не възстановяват 
напълно умствените си способности, дори и да са прекратили употребата в 
зряла възраст.  

 
• Психични разстройства, дължащи се на честа, интензивна употреба 

и/или инцидентна употреба на канабис с високо съдържание на ТНС 
 

Включва: временни халюцинации, временна параноя, отключване или 
влошаване на симптомите на шизофрения, депресия, тревожност, 
мисли/опити за самоубийство 

 
• Проблеми с развитието на децата по време на бременността и 

кърменето 
 

Включва: недоносени деца, вродени дефекти, тежки неврологични увреждания  

 
 
 



Канабис за  
медицински цели 



 
 
 
 

Канабис за медицински цели 
 
 

В много европейски държави са  разрешени лекарства, съдържащи THC 
под формата на спрей за уста или сушени цветове за изпаряване или за 
приготвяне на „чай“. 
 
 
Изборът да се разрешат  е продиктуван от: 
 
 
- Няма етиологично лечение за редица тежко протичащи хронични 
заболявания (онкологични, инфекциозни, очни, автоимунни); 
  
- Правото на пациенти с такива заболявания да подобрят качеството си 
на живот и да намалят болестните симптоми (болка, мускулни спазми, 

повръщане, загуба на апетит, безсъние) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Sativex 
 
 
 
 

Представлява екстракт от канабис, който съдържа еднакви 
количества THC и CBD.  
 
Предлага се под формата на спрей за впръскване под езика. 
 
Продуктът е одобрен от Европейската лекарствена агенция 
само за лечение на симптоми на множествена склероза.  
 
 Sativex е разрешен като лекарство в 18 европейски държави 
 

 
 
 



 
 
 
 

Сушени цветове на Канабис за медицински цели 
 
 

Няма европейска страна, която разрешава пушенето на канабис за 
медицински цели! 
 
Има две основни причини за това: 
 
Първо, всеки сорт канабис произвежда редица вещества с различна 
концентрация. Те могат да варират дори в рамките на една реколта.  
Следователно – не може да се изчисли необходимата терапевтична 
дозата. 
 
Второ, вдишването на дима от изгарянето на растителен материал е 
доказано опасен заради високото съдържание на вредни катрани и 
канцерогенни частици.  
Следователно - не може да се контролира приетата доза. 
 

 
 
 



Изсушени цветове от канабис за 
медицинско приложение (с различно 

съотношение THC/CBD) 

Изпарител на растителна 
маса, тип „балон“  



Синтетични  
канабиноиди 



Какво представляват 
 

Делта-9-тетрахидроканабинол (THC) е основното психоактивно  
вещество, съдържащо се в природния канабис. 
 
Синтетичните канабиноиди (СК) са вещества, които имитират 
действието на ТНС. 
 
Те са най-голямата група нови наркотици откривани в Европа 
 
От 2008 г. насам са открити повече от 170 вещества. 

 



Производство и търговия 
 

Тези подуктисе внасят основно от Китай. 
 
Предлагат се на пазара като „законни заместители“ на марихуаната и 
се продават най-често под формата на готови за употреба  „растителни 
смеси за пушене“.  
 
Понякога се предлагат и рекламират като „ароматизатори за стая“, 
представляващи „екзотична билкова 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“. 

 



Производство и търговия 
 

Синтетичните канабиноиди се предлагат в дизайнерски 
опаковки с екзотични и екстравагантни имена.  
 
Под търговската марка „Spice”: 
Spice 99, Spice Silver, Spice Gold, Spice Diamond, Spice Arctic 
Synergy, Spice Tropical Synergy,  
 
„Растителни смески за пушене или ароматизиране“:   
K2, King BBB, Black Magic, Spike, Mr.Nice Guy, Ninja, Sence, 
Smoke, Skunk, Yucatan Fire, Crazy Clown, ChillX, Earth Impact, 
Gorillaz, Galaxy Gold,  Solar FlareBlue Lotus. 
 
В някои райони на България растителни смески за пушене, 
съдържащи синтетични канабиноиди се разпространяват сред 
младите консуматори под уличното име „Чай“. 



Популярни растителни смески за пушене, 
съдържащи синтетични канабиноиди 



Как се употребяват 
 

Синтетичните канабиноиди основно се употребяват чрез 
пушене (лули, водни лули, вапоризатори,  наргилета или 
свити в хартия цигари, смесени с тютюн).  

 

На пазара има и течни форми на синтетични канабиноиди, 
които се употребяват с електронни цигари.  

 

Вапоризатор (изпарител) за употреба на 

растителна смес за пушене 



Ефекти върху психиката и тялото 
 

Независимо от наличието на някои фармакологични 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 потенциално смъртоносни последици.  
 
Търсените ефекти не се различават от тези при канабиса, но негативните ефекти 
имат по-комплексен и динамичен характер. 
 
Негативни ефекти: 
 
Силно повишаване на кръвното налягане, ускорен пулс, повръщане, тремор 
(треперене) и/или изтръпване на крайниците, напрегнатост, страх, 
панически пристъпи, безсъние или внезапна умора и заспиване, припадъци.  
 
При някои се проявяват остри психотични епизоди, включващи халюцинации, 
объркано мислене, параноя и силна тревожност и агресивно поведение. 
  
 Докладват се многобройни случаи на клинично развита зависимост с тежки 
абстинентни симптоми .  
•   

 



MDMB-CHMICA беше първият синтетичен канабиноид, по отношение 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 европейски държави.   
 

С него са свързани повече от 20 случая на остри отравяния и 28 смъртни 
случая. 

Продукт, продаван в Полша, съдържащ 
синтетичното вещество „MDMB – CHMICA 



По вредни ли са СК от марихуаната? 

 
Основното активно вещество на природния канабис - 
тетрахидроканабинол (THC) – има „непълно“  въздействие 
върху мозъчните рецептори. 

 

Поради причина, 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 от тях напълно „покриват“ мозъчните рецептори, 
поради което рискът от смърт при свръхдоза е 
изключително висок.   
 
Както търговецът, така и клиентът не знаят дали в 
„растителната смеска за пушене“ има вещества  с 
подобна сила и вид на действие.  
 
Това превръща употребата на синтетичната марихуана в 
игра на „руска рулетка“ 

 



По вредни ли са СК от марихуаната? 

  
Рискът за възникване на психиатрични (психози) и соматични 
(сърдечен арест) усложнения  е по-вероятен, защото: 

 
o Типът и количеството канабиноид може да варира от 

партида до партида дори и в един и същ продукт,  
o Същевременно веществото има по-висока токсичност от 

природния канабис; 

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

 



5 ГОДИНИ СЛЕД ЛЕГАЛИЗАЦИЯТА НА МАРИХУАНАТА В САЩ: 
КАКВО СЕ СЛУЧВА? 

http://www.nfp-drugs.bg            Новини  
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