


НОВИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 

Йорданка Стойнева 
Експерт в Национален фокусен център за 
наркотици и наркомании 



За какво ще говорим? 

Нови психоактивни вещества:  
 

• Видове и количества нови психоактивни вещества; 
• Класификация; 
• Употреба в България; 
• Система за ранно предупреждение за нови вещества; 
• Политика 



Какво представляват? 
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• Ново наркотично или психотропно вещество, което не е 
контролирано по силата на Единната конвенция на ООН от 1961 г. 
за упойващите вещества или Конвенцията на ООН от 1971 г. за 
психотропните вещества, но може да представлява заплаха за 
общественото здраве, сравнима със заплахата, породена от 
веществата, изброени в тези конвенции. 

• Нерегулирани психоактивни вещества 
със свойства и ефекти, подобни на 
контролираните от закона наркотици, но 
с леко променена химична структура, с 
цел да се продават свободно на пазара. 
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Произвеждат се в нелегални 
лаборатории и се предлагат на 
незаконния пазар на наркотици като 
заместители на екстази, хероин и т.н. 
В повечето случаи употребяващите не 
знаят, какво са взели. 

 
Предназначени са за легалния пазар. 
Предлагат се като продукти с атрактивни 
опаковки и търговски наименования. 
Разпространяват се чрез интернет и в “head 
shops” (Магазини, в които се продават нови и 
незаконни наркотици). 

 

HIGHS LEGAL 
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Предизвикателство 
• В европейски и национален мащаб се появяват все по-голям брой нови и 

непознати наркотици, които заместват вече поставените под контрол 

вещества чрез малка промяна в химичната им структура.  

• Употребяващите обикновено не знаят какво купуват. 
 

• Ограничена информация за токсичността и щетите, които би предизвикала 
употребата им. 

Име JWH-018 JWH-018  

adamantyl  

derivative 

JWH-018  

adamantyl  

carboxamide 

AKB48  

(Apinaca) 

5F-AKB48 

Дата на първо 

идентифициране 

2008 2011 2012 2012 2012 

Брой изземвания 

през 2013 

162 8 98 404 3362 
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Класификация 

• Аминоиндани - стимуланти (MDAI) 
• Арилалкиламини – стимуланти (5-APB) 
• Катинони – стимуланти (Mephedrone, Pentedrone) 
• Пиперазини – стимуланти (BZP, mCPP) 
• Пиперидини – стимуланти (2-DPMP) 
• Арилциклохексиламини – анестетици (Methoxetamine) 
• Бензодиазепини – Phenazepam 
• Синтетични канабиноиди - JWH-122, AB-CHMINACA 
• Триптамини - 5-Meo-DALT 
• Синтетични опиоиди - Fentanyl , MT-45 
• Фенетиламини - халюциногени (25I-NBOMe, 25B-NBOMe) 
• Растения и екстракти – Salvia, Kratom 
• Други – (Embutramide) 
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Синтетични канабиноиди 

Употребата им може да доведе до: повишаване на сърдечната честота и 
кръвно налягане, параноидно поведение, възбуда, раздразнителност, 
гадене и повръщане, обърканост, сънливост, главоболие. Тежки нежелани 
реакции могат да включват: остра бъбречна недостатъчност и значителни 
негативни ефекти върху сърдечно-съдовата и централната нервна система, 
смърт. 

Химични съединения, чието 
действие наподобява действието 
на активната съставка на 
канабиса тетрахидроканабинол 
(THC).  

Различните продукти, съдържащи синтетични канабиноиди 
могат да водят до напълно различни психични и физически 
въздействия. Много често тези разлики се дължат не толкова 
на характеристиките на дадено вещество, а на неговата 
концентрация в растителния материал.  
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Катинони 

Химични съединения, чието действие 
наподобява действието на амфетамини, 
кокаин и др. стимуланти. 

Неблагоприятните последици от употреба 
включват: негативни ефекти върху 
сърдечно-съдовата система; хипертермия, 
психоза; тревожност; смърт. 



Продуктите 
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Иновативни 
Атрактивни 

„Негодни за консумация“ 
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"Соли за вана“ 

Приемат се смесени с вода, 
инжекционно или ректално. 

Продукти, съдържащи синтетични 
наркотици, които действат като 
стимуланти и / или халюциногени. 
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Синтетични канабиноиди – кристали или прах, 
примесени с растителна маса за пушене. 

“Spice”, “Herbal Incense”, “Bonzai” 
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„Research chemicals“ 
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Нови психоактивни вещества в ЕС 

• Нарастването на броя и вида на новите 
психоактивни вещества в Европа не 
показва признаци на затихване: 

• През 2014 г. в Системата за ранно 
предупреждение на ЕС (EWS) са 
съобщени общо 101 нови вещества 
(средно по две на седмица). 

• Общият брой на наблюдаваните от 
ЕЦМНН е над 450, като повече от 
половината са идентифицирани само в 
последните три години. 
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Нови психоактивни вещества в ЕС 

• Основните групи нови вещества, идентифицирани за първи път през 
2014 г. са синтетичните катинони (31) и синтетичните канабиноиди 
(30). 

 

• Малка част от НПВ се произвеждат в нелегални лаборатории в Европа. 
По-често, те са с произход Китай и Индия. Внасяни на нашия 
континент най-често чрез куриерски пратки, тук те биват 
преработвани, опаковани и продавани като “legal highs" продукти, 
“research chemicals” и т.н.  

 

• Интернет продължава да играе ключова роля в оформянето на пазара 
на НПВ. 

•   
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Нови психоактивни вещества в България’2014 

• Синтетични канабиноиди – най-
голямата група НПВ в България: 

- 74 случая 

 

• Най-голямото количество иззети 
синтетични канабиноиди: 

           -       AB-PINACA - 5466 гр.,  два случая   
(пощенски пратки от Китай).  

• Най-често идентифициран синтетичен 
канабиноид: 

- 5F-AKB-48 (34 случая, 426,07 гр.) 

 

•  Пет нови канабиноида: 

–  SDB-006, EAM-2201, THJ 2201, 5F-
NNEI, 5F-PB-22. 

• За първи път от 2010 г. в СРП не са 
регистрирани случаи на изземвания на 
синтетични катинони 

65.5%

72.7%

34.9% 32.8%

47.8%
75.5%

63%44

79
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Фенетиламини

Триптамини

Пиперазини

Катинони

Канабиноиди

Други
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Количество иззети/идентифицирани НПВ в България за 
периода 2008-2014  

(задържани количества на година) 

108886,07

9891,99

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

"Други"

Канабиноиди

Катинони

Пиперазини

Триптамини
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Употреба на нови психоактивни 
вещества сред учениците 9 -12 клас 

Национално представително проучване сред 
учениците в 9 – 12 клас, 

3,1

2,3 2,1

3,9
3,8

3,5

6,1

4,9
4,9

БГ'11 БГ'13 СЗР'13

посл. 30 дни посл. 12 м. някога
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Откъде се снабдихте през последните 12 месеца? 

Употребили през последните 12 м. 
9-12 клас, 2013 г. 

От приятел

От дилър

От български  сайт

От чуждестранен сайт

От магазин в България

От магазин в чужбина

От сергия

Друго

30,5

29,3

6,7

6,3

11,5

2,3

7,5

5,7

40

36,7

3,3

6,7

3,3

10

СЗР

България
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Под каква форма? 

Растителна смес за …

Прах

Кристали

Таблетки

Течност

Друго

35,5

22,7

14,2

18,5

7,6

1,5

37,5

27,5

15

17,5

2,5

СЗР

България

Употребили през последните 12 м. 
9-12 клас, 2013 г. 
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Откъде се снабдихте през последните 12 месеца? 

Употребили през последните 12 м. 
сред младото население 

От приятел

От дилър

От български  сайт

От чуждестранен сайт

От магазин в България

От магазин в чужбина

Друго

57,2

28,5

0

2,4

7,1

60

20

20

СЗР

България
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Под каква форма? 

Растителна смес за 
пушене

Прах

Кристали

Таблетки

Течност

55,8

23,1

7,7

7,7

5,7

69,2

46,2

7,7

7,7

СЗР

България

Употребили през последните 12 м. 
сред младото население 
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Система за ранно предупреждение 

Функционира от 2006 г. 
 
Има за цел да създаде механизъм за бърз обмен на 
информация относно производството, разспространението, 
употребата и рисковете, свързани с появяващи се нови 
видове психоактивни вещества и нови начини на употреба. 
 
Засяга крайни продукти, като се отнася и до лекарствени 
средства от ветиринарната и хуманитарната медицина. 
 
Борави с три типа информация: 
 
информация, необходима за идентифициране на 
веществото; 
информация, свързана с употребата на веществото;  
информация за последствията от употреба; 



ЕЦМНН 

НФЦ 

Клинични 
лаборатории 

Лаборатории за 
анализ на 

веществата 

Институции, достигащи до употребяващи 
наркотици 
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Институции, 
изземващи 
вещества 
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Нови психоактивни вещества (НПВ) 

Експертна 
група по 

СРП 

НСНВ 

СХЕМА НА СРП БЪЛГАРИЯ 
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Форма за докладване 

за идентифицирано ново психоактивно вещество 

Химично наименование   

Улично наименование   

Друго наименование   

Име на продукт   

Форма Растителна смес                       прах                     кристали                    

таблетки                   течност                    друго (посочете) 

Цвят   

Начин на употреба   

Въздействие   

Риск от употребата   

Институция, засякла 

веществото 

  

Дата   

Допълнителна информация: 

Трети регионален обучителен семинар на НФЦ – Габрово, 27-28 май 2015 г.                 Йорданка Стойнева 
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Каталог 

• Категория 

• Дата на първа регистрация 

• Химическо наименование 

• Други имена 

• Улично наименование 

• Легален статус 

• Брой случаи на идентифициране 

• Аналитична информация 
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Каталог 
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Каталог 
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Регламент на Европейския Парламент и на Съвета: 

…“С цел да се улесни функционирането на вътрешния пазар 
като в същото време се защищават потребителите от 
вредните нови психоактивни вещества, действията на 
равнище ЕС гарантират свободното движение на нови 
психоактивни вещества за търговска и промишлена 
употреба и за научноизследователска и развойна дейност, и 
предвиждат степенуван пакет от ограничителни мерки за 
веществата, които пораждат рискове, като тези мерки са 
пропорционални на нивото на риск”…  



Законодателство в България: 

Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като 
наркотични (2011 г.). 
 
Причини за законодателната промяна: 
• трайната тенденция на увеличаване на трафика и разпространението на 

нови психоактивни вещества; 
• необходимост от по-бърза реакция от страна на националните органи. 

 
Основна цел: 
• намаляване на периода, в който наскоро идентифицираните вещества 

се предлагат и разпространяват легално на територията на страната. 
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Благодаря за вниманието! 

www.nfp-drugs.bg 

www.ews-nfp.bg 

office@nfp-drugs.bg 
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