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През 2022 г. в Националната 

система за ранно 

предупреждение е 

постъпила информация за 

13 нови психоактивни 

вещества (установени за 

първи път на територията 

на България). Всички те са 

от групата на 

синтетичните канабиноиди. 

 

През 2022 г. са направени две 

промени в списъка на 

Наредба за реда за 

класифициране на 

растенията и веществата 

като наркотични, в 

резултат на които в 

списъците са включени общо 

37 нови вещества. 

 

През 2022 г. официално са 

докладвани 41 нови 

психоактивни вещества, 

регистрирани за първи път в 

Европейската система за 

ранно предупреждение за 

нови психоактивни 

вещества. 

 

На европейско ниво под 

интензивен мониторинг от 

EMCDDA на 7 ноември 2022 г. 

е поставен канабиноида 

hexahydrocannabinol (HHC). 

 

На европейско ниво към края 

на 2022 г. се наблюдават над 

920 нови психоактивни 

вещества. 

 

                  

Изготвил: 

Ина Методиева 

Редактор: 

Александър Панайотов, дс 
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         Н О В И Н И   Нови психоактивни вещества, идентифицирани в България  
                            през 2022 г. 

                                

 

През 2022 г. в България са идентифицирани 37 нови психоактивни вещества в 1002 отделни 

случая на изземване. Общото тегло на иззетите вещества е 35820,685 грама. В сравнение с 2021 г. 

(47) броят им е значително по-малък, но на фона на предходните няколко години остава 

сравнително висок. Следва да се отбележи, че и през първата, и през втората половина на 2022 г. 

са докладвани по равен брой случаи с нови психоактивни вещества (501). 

 

БРОЙ НОВИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, РЕГИСТРИРАНИ В БЪЛГАРИЯ 

В ПЕРИОДА 2013 – 2022 Г. 

 

               Източник: EWS, НФЦ 

 

Иззетите количества нови психоактивни вещества през 2022 г. са рекордни за страната. Те са 

два пъти повече, отколкото тези иззети през 2021 г. (16706,400 грама) и сравнително повече от 

тези през 2020 г. (23025,990 грама). Обратно на иззетите количества, броят на регистрираните 

случаи през 2022 г. е двойно по-малък от тези докладвани през 2021 г. (2012). През 2020 г. броят 

им е 1445, което запазва общата тенденция за доста по-голям брой случаи на изземвания на нови 

психоактивни вещества през последните три години.   

В периода 2013 – 2019 г. новите синтетични канабиноиди се откриват с постоянна скорост 

(приблизително 100 на година). Най-висок брой регистрирани случаи се констатира през 2016 г. 

(128), а най-нисък през 2017 г. (60). Аналогична е и ситуацията с иззети количества – най-много са 

иззети през 2016 г. (12668,420 грама) и най-малко – през 2017 г. (2246,810 грама). 

Синтетичните канабиноиди остават най-голяма група нови психоактивни вещества, 

идентифицирани в България и през 2022 г., по отношение на броя случаи (997 случая от общо 

1002). По отношение на количеството, първо място заема групата на „други“ („растения и 

екстракти“) – 20864,700 грама. Имайки предвид тези данни, може да се каже, че до голяма степен 

завишаването в количеството на иззетите през 2022 г. нови психоактивни вещества се дължи 
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именно на тях. Въпреки това, иззетите количества синтетични канабиноиди (14955,530 грама) не 

се различават много от тези докладвани през 2021 г. (16097,500 грама). 

 

БРОЙ СЛУЧАИ И КОЛИЧЕСТВО НА РЕГИСТРИРАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ  

НОВИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА  

В ПЕРИОДА 2013 – 2022 Г. 

 

Източник: EWS, НФЦ 

 

По отношение на видовете нови психоактивни вещества, синтетичните канабиноиди 

представляват най-голям брой – 34 от общо 37 вещества. Две са от групата на „други“ (кхат и 

кратом) и едно от групата на катиноните (3-СМС). 

Най-често идентифициран синтетичен канабиноид е ADB-BUTINACA, следван от MDMB-4en-

PINACA (MDMB-PENINACA) и CUMYL-4CN-BINACA. ADB-BUTINACA е докладван, както в 

самостоятелна субстанция, така и в смес с други канабиноиди. Разнообразието от комбинации на 

синтетични канабиноиди импрегнирани в една растителна маса се запазва, подобно на 

предходните години, като броя им най-често е два и в много редки случаи три. През 2021 г. много 

по-често срещани са вариации на смеси с три канабиноида.  

13 нови синтетични канабиноиди са постъпили за първи път в Системата за ранно 

предупреждение през 2022 г. От тях 7 са докладвани в периода януари-юни 2022 г.1 Веществата 

докладвани за първи път в периода юли-декември 2022 г. са ADB-P-5Br-INACA, MDMB-5Br-INACA, 

ADMB-INACA, MDMB-BUTINACA, Хексакидроканабинол (HHC) и Δ8-THC. Към момента същите не са 

поставени под контрол съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 

(ЗКНВП). 

Запазва се тенденцията от началото на годината, когато на пазара на наркотици се появиха 

няколко вещества със сходни структура – съдържащи индазолово ядро (INA), с бром на 5-та 

позиция при фениловия пръстен, амино диметил бутаноат свързана група (ADB) и карбоксамидна 

                                                           
1
 Подробна информация за нови психоактивни вещества, регистрирани през първата половина на 2022 г. 

(AMB-CHMICA, CUMYL-CBMICA, 5F-Cumyl-PeGaClone, CH-PIACA, ADB-5Br-INACA, ADB-B-5Br-INACA и ADB-D-5Br-
INACA), може да бъде открита в бюлетин №9/2022 г. 
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странична част (CА), с или без наличие на опашка. През първата половина на годината това са 

веществата ADB-5Br-INACA, ADB-B-5Br-INACA и ADB-D-5Br-INACA. През втората половина на пазара 

на наркотици са докладвани и ADB-P-5Br-INACA и MDMB-5Br-INACA.  

 

                                                       

                                  ADB-P-5Br-INACA                                    MDMB-5Br-INACA 

 

ADB-P-5Br-INACA е синтетичен канабиноид, който съдържа амино диметил бутаноат свързана 

група (ADB), пентилова опашка (B), бром на 5-та позиция (5Br) на фениловия пръстен на 

индазоловото ядро (INA) и карбоксамидна свързваща част (CA). 

ADB-P-5Br-INACA има подобна структура на вече познатите ADB-B-5Br-INACA, ADB-D-5Br-INACA, 

които са докладвани за първи път, както на европейско ниво, така и на национално през 2022 г. 

Освен това притежава структурни сходства и с някои вече познати вещества, поставени под 

контрол, като ADB-CHMINACA и ADB-FUBINACA. 

ADB-P-5Br-INACA съдържа стереогенен център (стереоцентър), поради което е възможно да 

съществуват два енантиомера. За първи път е докладвано от НФЦ на Франция през юли 2022 г. До 

края на годината е регистриран в още 3 страни, включително България. 

MDMB-5Br-INACA има структура наподобяваща, вече познатото, ADB-5Br-INACA (официално 

докладвано за първи път в началото на 2022 г.), както и на поставеното под контрол MDMB-4en-

PINACA. Към днешна дата веществото е докладвано от 6 страни на ЕС, включително и България. 

ADMB-INACA (ADB-INACA) е синтетичен канабиноид, който съдържа амино диметил бутаноат 

свързана група (ADMB), индазолово ядро (INA) и карбоксамидна свързваща част (CA) и не съдържа 

опашка. Подобно на предните две вещества ADMB-INACA структурно наподобява редица 

вещества появили се на нелегалния пазар на наркотици през 2022 г., както и на някои поставени 

под контрол, като например ADB-FUBINACA. 

 

 ADMB-INACA 

ADMB-INACA e докладвано в Европа за първи път 

през ноември 2022 г., от НФЦ на България. 

Веществото е анализирано в Централна 

митническа лаборатория. До края на година още 

една страна (Швеция) е подала информация за 

наличие на случай с ADMB-INACA. 
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Хексахидроканабинолът (HHC) и Δ8-THC са психоактивни вещества, обект на много дискусии и 

анализи, както на национално, така и на световно ниво. В България се появяват за първи път през 

месец август. Обектите съдържащи HHC представляват пълнители за електронни цигари, вайпове 

и течности. Δ8-THC е установен в проба заедно с HHC.  

 

Източници:  Система за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества (EWS),  НФЦ 

EMCDDA. 

 

 

 

         Н О В И Н И   Нови психоактивни вещества, поставени под контрол в България  
                            през втората половина на 2022 г.   
 

През октомври 2022 г. е направена втора промяна за годината във вътрешното 

законодателство на страната. В резултат на нея, с постановление № 338 от 20 октомври 2022 г. за 

изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и 

веществата като наркотични, приета с Постановление № 

293 на Министерския съвет от 2011 г., под контрол в Списък I – 

Растения и вещества с висока степен на риск за общественото 

здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, са 

включени 4 нови психоактивни вещества – брорфин, евтилон, 

метонитазен и 3-СМС (3-хлорометкатинон). Наредбата е 

обнародвана в Държавен вестник бр. 85 от 25 октомври 2022 г. 

С първата промяна, през месец февруари бяха въведени 33 

нови психоактивни вещества, подробно представени в 

Информационен бюлетин №8.  

 

Източник: Система за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества, НФЦ 

Снимка: Интернет 

 

 

 

         Н О В И Н И   Нови психоактивни вещества, идентифицирани в Европа  
                            през 2022 г. 

 

Ситуацията на нелегалния пазар на наркотици в Европа е аналогична на тази в страна. През 

2022 г. броят на докладваните нови психоактивни вещества в EMCDDA (41) показва лек спад, в 

сравнение с тези установени през 2021 г. (52). От тях 18 са регистрирани през първата половина на 

годината, а 23 през втората.  
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Идентифицираните вещества в Европа през 2022 г. могат да се разделят в няколко основни 

групи:  

 Арилалкиламини (1) – 5-methylthiopropamine. 

 Арилциклохексиламини (2) – 2-fluoro-deschloro-N-ethylketamine, fluorexetamine. 

 Бензодиазепини (2) – fluetizolam, desalkylgidazepam. 

 Катинони (5) – N-butylbutylone, 3,4-Pr-PipVP, N-cyclohexyl methylone, 2-(4-methylpiperazin-

1-yl)-1-phenyl-propan-1-one, 2-methyl-α-PhiP. 

 Опиоиди (1) – etonitazepipne. 

 Пиперазини (1) – 4F-MBZP. 

 Синтетични канабиноиди (24) – ADB-FUBHQUCA, ADB-5Br-INACA, ADB-IACA, CUMYL-

CHSINACA, CH-PIACA, CH-FUBIACA, MDMB-5Br-INACA, CUMYL-INACA, CUMYL-1Cl-

CHSINACAр, A-PONASA, ADB-D-5Br-INACA, ADB-B-5Br-INACA, ADB-4en-P-5Br-INACA, A-

FUBIACA, ADB-P-5Br-INACA; MDMB-INACA; CH-IACA, MDMB-7Br-INACA, CH-FUBBMPDORA, 

hexahydrocannabinol (HHC), 4en-PDMB-4en-PINACA, FUBIAT; HHC acetate, ADMB-INACA. 

 Триптамини (1) – 5-MeO-TMT. 

 Фенетиламини (1) – 3-MeO-NBOMe. 

 Други (3) – iso-(meta-methyl-propcathinone), N-ethyl zolpidem, rilmazafone. 

Броят на докладваните през 2022 г. синтетични канабиноиди (24) е значително по-голям от 

този през 2021 г. (15) и е рекорден за всички години. Освен промяна в броя им, разлики се 

наблюдават и в новопоявяващите се по-сложни химически структури. Ако до скоро промяната е 

предимно в опашната част, то сега вече се наблюдава замяна и на цялото ядро. 

 

БРОЙ НОВИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, ДОКЛАДВАНИ ЗА ПЪРВИ ПЪТ  

ОТ СТРАНИТЕ В ЕС, НОРВЕГИЯ И ТУРЦИЯ В ПЕРИОДА 2005 – 2022 Г. 

 

Източник: EWS, EMCDDA 
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Също така в данните от изминалата година може да се забележи и сериозен спад при броя на 

докладваните опиоиди. През 2022 г. само едно вещество (етонитазепипн) е установено, за 

разлика от 2021 г. (6) и предходните години, където броя им е от водещите. Катиноните и 

останалите групи остават с постоянен брой регистрации. 

През 2022 г. се навършиха 25 години от създаването на Системата за ранно предупреждение 

за нови психоактивни вещества към EMCDDA. За този период се съобщават повече от 920 нови 

психоактивни вещества, поставени под наблюдение.  

Подробна информация за всяко едно вещества може да бъде открита, както на 

страницата на Националния фокусен център за наркотици и наркомании за Системата за 

ранно предупреждение за нови психоактивни вещества (http://www.ews-nfp.bg/), така и на 

страницата на EMCDDA (https://www.emcdda.europa.eu/). 

Източници:  Европейска система за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества,  

EMCDDA, НФЦ. 

 
 

 

          ВНИМАНИЕ   

 

 

 

Хексахидроканабинолът е първият полусинтетичен канабиноид, докладван в ЕС, и се 

наблюдава като ново психоактивно вещество от Системата за ранно предупреждение на ЕС от 21 

октомври 2022 г. За разлика от синтетичните канабиноидни рецепторни агонисти, открити в 

продукти от типа на „Spice“, HHC може да бъде направен от канабидиол (CBD), извлечен от 

канабис с ниско съдържание на THC (коноп). Освен това може да бъде синтезиран от Δ9-THC или 

Δ8-THC. HHC също така се среща естествено в растителни препарати от канабис, в следови 

количества и следователно може да бъде класифициран и като фитоканабиноид. Обикновено 

извлечения от канабис HHC представлява смес от 9α- и 9β-метил стереоизомери (епимери). 

Терминът полусинтетични се отнася до вещества, 

получени по химичен път, модификация на 

естествен продукт, в случая фитоканабиноид.  

Структурно HHC е бензопиран и хидрогенирано 

производно на THC. HHC споделя структурни 

прилики и със синтетичния канабиноид HU-210, 

официално обявен през 2009 г. и синтезиран в края 

на 80-те години.                                                    

HHC става популярен на пазара на наркотици с много бърз темп. Докладван е за първи път 

през август 2022 г. от Националния фокусен център на Дания. До края на 2022 г. още 14 

европейски държави съобщават за случаи, в които е установен. В това число влиза и България. От 

месец август до месец октомври 2022 г., 4 различни случая са анализирани в Централна 

митническа лаборатория, съдържащи HHC. В един от тях е доказан и Δ8-THC.  

Нов клас психоактивни вещества?! 
Хексахидроканабинол – произход, структура, разпространение, 
легален статус, влияние върху човешкото здраве 

http://www.ews-nfp.bg/
https://www.emcdda.europa.eu/
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В някои от докладваните в Европа случаи, заедно с HHC са установени и други канабиноиди, 

като Δ9-THC, CBD, CBN, Δ8-THC, CBTC, CBC. В повечето пъти, когато се залавят продукти съдържащи 

HHC, произходът остава не известен. Но в случаите, в които има информация, то източниците най-

често са от САЩ (5), Нидерландия (5), Австрия (1), Германия (1) и Полша (1).  

В световен план, първоначално HHC се докладва в Америка, а много скоро след това и в Азия. 

Към момента HHC е поставен под контрол в Литва, Полша и Исландия. 

HHC се продава открито като „законен“ заместител 

на THC и канабиса в набор от атрактивно изглеждащи 

маркови или небрандирани 

продукти, някои от които се 

продават като „легални 

дроги“. Те включват коноп, 

напръскан или смесен с HHC, 

който изглежда и мирише 

като „истински“ канабис, 

пълнители за електронни цигари, вайпове и хранителни продукти.  

Търсеното на такъв тип продукти включва съществуващи потребители 

на канабис и нови потребители, привлечени от неговите ефекти и правен 

статут. Понастоящем има ограничена информация за наличието и употребата на HHC в Европа.  

Все още не са налични достатъчно данни относно влиянието върху човешкото здраве при 

употреба на HHC. Според малък брой лабораторни изследвания HHC до голяма степен има сходни 

ефекти с Δ9-THC, основното психоактивно вещество в канабиса. Резултати от малкото проучвания, 

проведени върху животни, показват, че HHC е по-малко мощен от Δ9-THC. От Националния 

фокусен център на Швеция се съобщава за симптоми като лека умора. Други симптоми, 

споменавани във форуми са абсцес на гърлото, дразнене на белите дробове, кашлица и болки в 

гърдите. Също така се докладват случаи, при които се наблюдават ефекти на интоксикации, 

подобни на тези, след употребата на тетрахидроканабинол (Δ9-THC). 

Възможно е също така продуктите, съдържащи HHC, където HHC е получен от CBD чрез 

синтетичен процес, да съдържат потенциално вредни странични продукти и/или примеси. Но 

информацията за това все още е недостатъчна. 

Предполага се, че има редица причини за появата на хексахидроканабинол (HHC) на 

нелегалния пазар на наркотици. Една от основните е, че в повечето страни той не е поставен под 

контрол. Търсещите са освен такива, които употребяват марихуана, но и нови, млади 

употребяващи, които целят да получат същия ефект, но без да приемат вещества, застрашаващи ги 

от наказания. 

 

Източници: EMCDDA 

Техническа експертна среща относно хексахидроканабинол (HHC) и свързаните с него 

полусинтетични канабиноиди (SSCs): готовност и реакции в Европа,16.12.2022 г. 

Снимки: Интернет 
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          ВНИМАНИЕ   

 

 

 

Делта-8-тетрахидроканабинол (Δ8-THC) е канабиноид, който е изомер с двойна връзка на по-

известния Δ9-THC. Δ8-THC и Δ9-THC са почти идентични по структура. Единствената разлика е 

местоположението на двойната връзка в горния ляв ъгъл на всяка молекула. И двете съединения 

показват забележително сходен афинитет на свързване и потенциал в двата основни 

канабиноидни рецептора (CB1 и CB2). В растението се синтезират и двете молекули от общия 

прекурсор канабигерол. В общия случай, в по-големи концентрации се намира Δ9-THC и в по-

малки количества Δ8-THC.  

                             
 

Δ8-THC е получен за първи път от циклизиране на канабидиола (CBD) и е открито, че е силно 

психоактивен при изследвания върху хора. 

До 1966 г. е установено, че Δ8-THC присъства само в незначителни количества в канабиса и 

продуктите, получени от канабис (като хашиш). Всъщност Δ9-THC е определен да бъде 

съединението, почти изцяло, отговорно за опияняващите свойства на канабиса, включително 

промените в настроението, възприятието и познанието. И макар повечето изследвания през 

годините да са насочени именно върху ефектите от Δ9-THC, то Δ8-THC не излиза напълно от 

погледа на проучванията. Една от причините за това е по-добрата термодинамична стабилност на 

Δ8-THC в сравнение с Δ9-THC.  

През 2021 г. се осъществява дебат относно регулаторния статус на Δ8-THC в Съединените щати. 

Законът за подобряване на селското стопанство от 2018 г. (неофициално наричан „Закон за 

земеделието“) премахва конопа и продуктите от коноп, съдържащи по-малко от 0,3% Δ9-THC, от 

законовата дефиниция на марихуаната във Федералния закон за контролираните вещества (Закон 

за подобряване на земеделието от 2018 г.). В тази връзка, важно за статуса на Δ8-THC е да се 

Делта-8-тетрахидроканабинол (Δ8-THC): Сравнителна 
фармакология с тетрахидроканабинол (Δ9-THC) 
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отбележи, че конопът е дефиниран като включващ „всички производни, екстракти, 

канабиноиди, изомери, киселини, соли и соли на изомери“.  

Тъй като Δ8-THC е както изомер на CBD, така и 

производно на CBD, когато е получен в резултат на 

реакция на циклизация, може да се счита, че попада 

в това определение. От друга страна, има аргумент, 

че реакцията на циклизация прави получения Δ8-

THC синтетичен канабиноид и следователно 

контролирано вещество.           

Δ8-THC е изследван доста широко през последните години, но много хора имат 

впечатлението, че е „нов и неизучен“. Доколкото е известно, не са публикувани изчерпателни 

доклади, които да се фокусират изключително върху Δ8-THC. Но въпреки това има известни 

проучвания посочващи до известна степен влиянието върху човека. 

Един от първите доклади (1972 г., САЩ) за ефектите на Δ8-THC е свързан с проведено 

изследване с орален Δ8-THC (наричан така, заради начина на употреба), получен от CBD, в група от 

77 доброволци в затвор. Участниците са започнали прием с 30 mg, след което дозата е 

увеличавана на стъпки от 30 mg на всеки 2 дни. Когато се достигне непоносима доза, дозата се 

намалява до поносимата и ескалацията продължава при 15 mg на ден. Наблюдаваните 

психиатрични ефекти са доста подобни на тази при Δ9-THC, а именно: страх и безпокойство, 

еуфория, бъбривост, понижаване на задръжките, глад и жажда, усещане за „надрусаност“, 

неконтролируеми изблици на смях, сънливост, отпадналост и приятно усещане за умора. 

От направените анализи и от данните, с които се разполага, може да се предполага, че Δ8-THC 

е по-малко мощен при хора, в сравнение с Δ9-THC, независимо от начина на приложение. Както 

при интравенозния начин на приемане, така и при 

пушенето, където се образува незначително ниво 

на метаболита 11-OH-THC, се достига до по-малък 

субективен ефект на Δ8-THC в сравнение със същата 

доза на Δ9-THC. По подобен начин, оралният път 

води до по-малък ефект от Δ8-THC при еднаква доза 

или дори значително по-висока доза. Тъй като 

броят на участниците във всички проучвания с Δ8-

THC е сравнително нисък, това е и причина 

информацията по темата да е все още оскъдна. 

Също така все още няма достатъчно клинични данни, за да се определи дали разликата в 

ефективността между Δ8-THC и Δ9-THC се променя с начина на приложение.  

Към днешна дата Δ8-THC е широко разпространен на пазара, поради нерегламентираните 

продажби. В САЩ, например, този проблем възниква от целенасочено погрешно тълкуване на 

Законопроекта от 2018 г., посочен по-горе. Широкото разпространение на продукти съдържащи 

Δ8-THC не е без последствия за здравето. Липсата на регулация означава, че няма задължителни 

предупредителни етикети или задължителен лабораторен анализ, който да осигури коректна 

информация или чистота на продукта. Полученият концентриран Δ8-THC (който е възможно да 

бъде замърсен и с неизвестна чистота) може да бъде добавен към годни за консумация продукти 
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(храни, сладкиши, бонбони, шоколадови кексчета, пълнители за пушене с различни аромати, 

вайпове и т.н.), които са продавани като „законен коноп”. 

В периода 1 януари – 31 юли 2021 г. 

контролните центрове по отравяния са 

получили 660 доклада свързани с Δ8-THC. 

Много от тези доклади включват 

непълнолетни (39%) и/или хоспитализации 

(8%), което противоречи на идеята, че Δ8-

THC е „безопасна алтернатива” на 

употребата на традиционни продукти от 

канабис или Δ9-THC.  

 

 

 

 

Снимки: Интернет 

 

Източници: 

Tagen, M., & Klumpers, L. E. (2022). 

Review of delta-8-tetrahydrocannabinol (Δ8-THC):Comparative pharmacology withΔ9-THC. 

British Journal ofPharmacology,179(15), 3915–3933.https://doi.org/10.1111/bph.15865 

 

Babalonis S, Raup-Konsavage WM, Akpunonu PD, 

Balla A, Vrana KE (2021) D8-THC: legal status, widespread availability and safety concerns,  
Cannabis and Cannabinoid Research 6:5, 362–365, DOI: 10.1089/can.2021.0097. 

 

 

         Н А  Ф О К У С   От JWH-018 до OXIZIDS: Структурна еволюция на синтетичните  
                                канабиноиди в Европа от 2008 г. до днес 
 
  

Синтетичните канабиноиди са най-голямата категория нови 

психоактивни вещества (НПВ), наблюдавани от Системата за ранно 

предупреждение на Европа (EU EWS). 

Първият официално докладван синтетичен канабиноид е JWH-018. 

Веществото е анализирано в Австрия и Германия през декември 2008 г.  

До края на 2022 г. в EMCDDA се наблюдават общо 248 синтетични 

канабиноида. Тези вещества се класифицират като синтетични 

канабиноиди въз основа на техните фармакологични свойства или, при 

липса на тази информация, въз основа на техните структурни прилики с 

други синтетични канабиноиди. Макар, че са доста разнообразни, 
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структурите им могат да бъдат разделени на общи градивни елементи. Предимството на 

разделянето им по този начин, позволява по-подробно описание на молекулното разнообразие в 

категорията на синтетичните канабиноиди, което е особено полезно, особено сред наскоро 

появилите се вещества. 

Синтетичните канабиноиди поставени под наблюдение от EMCDDA до края на 2021 г. са 

категоризирани според техните четири градивни части: ядро, опашка (странична верига), 

свързваща част (линкер) и свързани групи (хипофилен заместител). От всички анализирани 

вещества, има 15 съединения под наблюдение, които не отговарят на съществуващия структурен 

модел от четири части, поради, което са класифицирани като „други“. Тези съединения са CP 

47,497; CP 47,497-C6 хомолог; CP 47,497-C8 хомолог; CP 47,497-C9 хомолог; HU -210; CP 47,497 (C8, 

C2); Org 27569; Org 27759; Org 29647; HU-331; trans-CP 47,497-C8; URB-754; URB-597; LY2183240 и 

MCHB-1. 

 

Структурните вариации на синтетичните канабиноиди през годините могат да бъдат обобщени 

по следния начин, съгласно техните основни елементи: 

 

Ядро (Core): Повечето от наблюдаваните канабиноиди съдържат индолови ядра (107), 

последвани от индазолови ядра (65). Както индоловите, така и индазоловите производни са често 

срещани във 

фармацевтичните 

продукти. Това се 

дължи, до голяма 

степен, на тяхната 

разнообразна 

биологична 

активност. 

Индоловите ядра 

са преобладаваща 

основна група до 

2014 г., след което 

се наблюдава 

спад в броя на 

докладваните 

случаи.  

 

Освен индолови и индазолови ядра, 12 други ядра се наблюдават в набора от наблюдавани 

синтетични канабиноиди. Повечето от тях започват да се появяват след 2013 г., успоредно с 

намаляването на броя на синтетичните канабиноиди, съдържащи индолови ядра. През 2021 г. 

четири нови оксоиндолови ядра и три нови пиразолови (заместени с флуорофенилов пръстен) 

ядра са докладвани за първи път. Оксоиндоловите ядра се намират в серията OXIZID. MDA-19 

(известен също като BZO-HEXOXIZID) е първото от тези съединения, за което е съобщено през 2016 

г., но освен него не са наблюдавани повече OXIZID-ини до 2021 г. Две от веществата попадащи към 

тази група, докладвани за първи път в Европа през 2021 г., са установени в България.  
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Опашка (Tail): Познати са голям брой вариации на химичните структури, наблюдавани в 

опашни групи на синтетичните канабиноиди. Промяната на опашната част обикновено е доста 

лесна (особено при индолите и индазолите). Осъществява се в една стъпка, евтино и с висок 

добив. Такъв тип промени се наблюдават още в серията на JWH от „първо поколение“, която 

включва множество примери, при които са произведени идентични части „ядро–свързваща 

група–свързана група“ с 

различни опашки. 

Пентилът и съответната 

заместена с флуорен 

атом опашка (5-

флуоропентил (5F-

пентил)), са едни от най-

доминиращите опашни 

групи, наблюдавани при 

синтетичните 

канабиноиди, съответно 

с 52 и 51 случая. 

Следвайки същия модел, 

наблюдаван при ядрата, 

пентил опашките са 

доминиращи до 2013 г., 

след което са изместени от 5F-пентил опашки през 2014 г. Халогенирането е често срещана 

стратегия в медицинската химия. Изследванията показват, че халогенираните съединения могат 

да проявят характерни фармацевтични и физикохимични свойства в сравнение с техните не 

халогенирани аналози, включително повишен афинитет на свързване към някои целеви протеини 

и повишена метаболитна стабилност.  
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Свързваща част (Linker): Най-често 

срещаните свързващи части са 

карбоксамидните (присъстващи в 96 

синтетични канабиноида) и кетонните 

(81), последвани от карбоксилатни (17). 

Пет от наблюдаваните синтетични 

канабиноиди попадат в категорията без 

свързваща част. Първото от тях е 

съобщено през февруари 2017 г. 

Въпреки, че в Европа са открити само 

няколко вариации на тези съединения, трябва да се отбележи, че две от тях — Cumyl-

PeGaClone и 5F-Cumyl-PeGaClone се разпространяват много бързо и са свързани с редица 

смъртни случаи в Европа. 
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Свързана група 

(Липофилен заместител, 

Linked group): Въпреки 

че има по-голямо 

структурно разнообразие 

в тази група в сравнение 

с ядрата, опашките и 

свързващите части, 

нафтил е 

преобладаващата 

свързана група, която 

присъства в 54 от 224 

наблюдавани синтетични 

канабиноида. Други свързани групи включват CUMYL (19), адамантил (16) и фенил (14). 

 

 
 

По отношение на скоростта на поява на нови синтетични канабиноиди на европейския 

пазар, данните сочат рязко увеличение на броя им между 2008 г. и 2011 г. След това се 

наблюдава период (между 2011 г. и 2015 г.), в който новите синтетични канабиноиди се 

откриват регулярно, приблизително 27 на година. От 2016 г. този брой спада средно до 10 

нови синтетични канабиноида годишно. 

Периодът между 2011 г. и 2015 г. се характеризира с голямо разширяване на броя, 

вида и наличието на нови психоактивни вещества на европейския пазар. Това се дължи, 

до голяма степен на глобализацията (Интернет и бърза международна доставка) и от 

откритата продажба на тези вещества като „легални“ алтернативи на незаконните 

наркотици.  



 

 Разпространение: чрез уеб сайта на НФЦ, по поща 
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През 2021 г., за първи път от 2016 г., се наблюдава увеличение на броя на 

идентифицираните за първи път синтетични канабиноиди (15). Тази тенденция 

продължава и през 2022 г., където броят им достига 24.  

Въпреки че показват сравними фармакологични профили, химичните структури на 

синтетичните канабиноиди са много разнообразни. В Европа това разнообразие се 

разширява през годините, като структурите все повече се отклоняват от „класическите“ 

четири градивни части, наблюдавани в първите години на мониторинг, започвайки през 

2008 г. Анализът на вариациите в градивните части се ръководи от три основни фактори: 

лекота на синтез, търсене на по-мощни съединения и избягване на съществуващи и 

обявени законови контроли. До 2021 г. структурните вариации са склонни да се 

концентрират около въвеждането на различни опашки и/или различни свързани групи в 

молекулите, което позволява групирането на нови вещества в „серии“ или „поколения“.  

От юни 2021 г. редица синтетични канабиноиди, съдържащи невиждани преди това 

или редки опашки, ядра и свързващи части, са открити за първи път в Европа. Тези 

„нетипични“ съединения представляват предизвикателства във всички свързани сфери.  

 

Източници: Drug Testing and Analysis 

https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/dta.3422 
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За контакти: 

София, 1431 

бул. „Акад. Иван Е. Гешов“ № 15 

тел.: 02 832 6137 

e-mail: office@nfp-drugs.bg 

Повече информация за ситуацията с новите психоактивни вещества в нашата страна 

може да откриете в Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и 

наркоманиите в България 2021 г. 

 

Издава: 

Национален фокусен център за наркотици и наркомании 

www.nfp-drugs.bg 

www.ews-nfp.bg 

Дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“ 

Национален център по обществено здраве и анализи 

 


