
СИНТЕТИЧНИТЕ НАРКОТИЦИ 
Синтетичните наркотици са психоактивни вещества, които не 

съдържат субстанции от естествен произход. Най-популярните 
представители на тази група са таблетките “Екстази”, които спадат към 
групата на тъй наречените дизайнерски или клубни наркотици. 

“Екстази” е смес от психоактивни субстанции, производни на 
амфетамините, която включва синтетична дрога, наречена МDМА 
/3,4метилен-диоксиметамфетамин/. Притежава ефекти и на стимулант, и 
на халюциноген. Субстанцията е бяла на цвят, но таблетките могат да 
бъдат с различни цветове, форми и размери. Различните екстази 
таблетки съдържат различно количество МDМА. Възможно е MDMA дори 
да липсва! Това оказва голямо влияние върху силата на ефектите на 
дрогата. 

Внимание! Под името Екстази в много случаи у нас се предлагат 
десетки други вещества! И тъй като “Екстази” не се купува от аптеката, 
някои от фалшификатите са силно токсични. 

Ефектите 
Потребителите вземат тези хапчета, за да усилят чувството за 

съпричастност с другите и да повишат чувствителността си към 
заобикалящия ги свят. Звук, цвят и чувства могат да изглеждат доста по-
силни. Енергийната възбуда от този наркотик кара хората да танцуват с 
часове. Тези ефекти обикновено започват 20-30 минути след поглъщането 
и траят 3-6 часа. 

Внимание! Опасност за живота! 
При много млади хора учестената сърдечна дейност след 

поглъщането на "Екстази" води до претоварване и инфаркт на сърцето. 
Възможен е и смъртен изход. 

Друго усложнение с висок риск за живота е мозъчният кръвоизлив 
вследствие на повишеното кръвно налягане.  

Най-сериозната опасност при ползването на “Екстази” е силното 
покачване на телесната температура, достигаща при някои потребители 
до 42ºСº. Организмът се обезводнява, а чувството на жажда е притъпено. 
Могат да се появят конвулсии, повръщане, да се стигне до бъбречна 
недостатъчност, както и до спиране на сърдечната дейност с последващи 
кома и смърт. 

Налудностите и халюцинациите, които се явяват при някои хора, ги 
правят опасни не само за тях самите, но и за околните. 

“Екстази” не са хапчета за настроение, а твърда дрога. 
Под въздействието на “Екстази” е възможно да настъпи обърканост, 

дезориентация, страхове, пристъпи на паника, депресия и по-рядко 
психотични състояния. Психическата зависимост се проявява като навик 
на хронично приемане. 



Когато дрогата започва да “отпуска”, сиреч действието й да се 
изчерпва, може да се почувстват нервност, несигурност, затягане на 
челюстта, сърцебиене, потене, гадене. Има случаи на налудни представи 
и объркване. Много зависи от състава на наркотика и от състоянието, в 
което се намира консуматорът. След интензивното чувство на комфорт и 
еуфоричност настъпва дълбок срив. Честата употреба причинява 
нарушения на съня, концентрацията и паметта, депресии, както и трайни и 
необратими увреждания на участъци от мозъка. 

Законът 
“Екстази” е забранено вещество. Незаконно е да се произвежда, 

притежава и продава. 

Крайно нежелателно е, но ако все пак се случи да вземете 
екстази 

За да избегнете обезводняването и претоплянето, особено когато 
танцувате, правете си почивки и пийте сокове, вода по половин литър на 
всеки час. В никакъв случай не пийте алкохол! 


