
„Смъртоносните 
бонбони“ 

  Какво е наркотикът? 

Наркотикът е вещество, чийто 

прием оказва влияние върху фун-

кционирането на централната 

нервна система (мозъка). В зави-

симост от начина на действие на 

конкретното вещество, настъпват 

различни промени в психическо-

то, емоционалното и физическо-

то състояние на индивида.  Дори 

еднократната употреба на какво-

то на каквото и да е психоактив-

но вещество (амфетамини, мета-

амфетамини, анаболни стероиди, 

екстази, кокаин, канабис, хероин, 

ЛСД, дизайнерска дрога, нико-

тин и алкохол) крие някакви рис-

кове. 

Изготвено от Ученическият съвет 

на 

ЕГ „Д-р Петър Берон“ 

Статистики 

 Статисти-
ките сочат, че 
хората в Бъл-
гария употре-
били някога 
някакъв нарко-
тик са около 

500 хил. души, тоест 11,2% 
от населението. 

 В момента зависимите в 
България наброяват между 
20-30 хил. души.  

 Европейския център за наб-
людение на наркотиците и 
пристрастяването предста-
вя данни, в които пише, че 
най-честите потребители 
на наркотици в  България 
са между 15-24 години. 



“Разрешени стимуланти”  - об-
що понятие за вещества специал-
но създадени да имитират ефекта 
на контролирани от закона сти-
муланти (амфетамини, кокаин). 
Пазарът на „разрешени стиму-
ланти“ се отличава с агресивни и 
усъвършенствани маркетингови 
стратегии (соли за вана, расти-
телни торове, предмети с колек-
ционерска стойност и т.н.) 

 

“Смески за пушене” – широка 
гама от смески на растителна ос-
нова, предлагани като 
„растителни потпури„ (смески от 
изсушени цветя, билки и плодове 
за ароматизиране на помещения), 
„билков тамян“, „екзотична бил-
кова смес за постигане на богат 
аромат”и др. Едни от техните по-
пулярни имена, с които се срещат 
на пазара са: K2, King BBB, 
Blaze, RedX, Paradise, Demon, 
Black Magic, Spike и др. 

“Нов наркотик ” може да се де-

финира като нерегулирано ве-

щество, произведено от хими-

чески прекурсори в нелегална 

лаборатория, умишлено пред-

назначено да имитира ефекта на 

контролирани вещества с лека 

промяна на тяхната химическа 

структура, за да заобикалят съ-

ществуващия контрол“.  

Видове нови 

 наркотици 
 “Дизайнерски наркотици”- 

вещества създадени така, че да 

заобикалят съществуващите за-

кони, които имат същите ефекти 

като „истинската“ дрога. 

Новите 
наркотици  

Какво може да ви 

причини тяхната 

употреба? 

Употребилият може да стане 

много напрегнат, да прежи-

вява силни страхове или да 

мисли, че ще умре. Наруше-

ната адекватност, лошата ко-

ординация може да доведе до 

инциденти и злополуки. 

Употребяването на наркоти-

ци нараства рискът от ракови 

заболявания. 

При съмнения за зависи-

мо поведение или наблю-

дения за възможно пре-

дизвикано или усложне-

но здравно състояние, 

свързано с употреба на 

ПАВ трябва незабавно за 

се сигнализира на тел. 

112.  


