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Познаването на основните
особености , въздействието и
рисковете от най-използваните

наркотици може да ви помогне в
разговори по темата с децата, както и
за да се противопоставите на
погрешни послания и за да установите
в семейството си правила по
отношение на употребата им. Данните
от проучванията сочат, че за юношите,
които се осведомяват за рисковете
при употреба на наркотици чрез
своите родители, вероятността да
опитат наркотици е с 50% по-малка
отколкото при онези от тях, чиито
родители не споменават нищо за това
у дома.
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11.. ОПИСАНИЕ
Какво представлява тютюнът?

Тютюнът е токсичен продукт, чиято употреба води до силно
пристрастяване . В наши дни всички знаят, че тютюнопушенето
е вредно, но тъй като броят на пушачите е много висок и се
касае за законен и лесно достъпен продукт, той не се
възприема като на наркотик, а по-скоро като на нещо
нездравословно, както например дима от автомобилите. При
все това никотинът (главна активна съставка в тютюневите
листа) поражда много силна зависимост, включително синдром
на абстиненция, проявяващ се с тревожност, раздразнителност,
главоболие, безсъние и пр.

Какви са съставките  му?
Освен никотин, тютюнът съдържа катран и други

канцерогенни вещества, въглероден окис и дразнещи
газове. Самият никотин представлява силно въздействащо
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вещество, което много бързо  води  до пристрастяване.
Освен това производителите на цигари обикновено добавят
към тютюна за пушене и други продукти с цел да променят
вкуса му, като по този начин  се увеличава  притегателната
сила на тютюнопушенето.

Какво е въздействието му?
Никотинът предизвиква повишено кръвно налягане и

ускорява сърдечния ритъм (сърцето работи по-бързо),
снижава чувството за глад, спомага за известно
модулиране (приспособяване ) на усещането за
тревожност, както  и вниманието  в съответствие с
моментните нужди.  По този начин, въпреки че
въздействието на това вещество е стимулиращо, може
да бъде и  успокояващо ако е  нужно. Ето защо някои
пушат повече, когато са спокойни, а други го правят за
да успокоят напрежението.

Катранът е главното вещество, чрез което тютюнът
причинява ракови заболявания. При това, тютюневият
дим съдържа много други, по-малко познати
канцерогенни съставки

Въглеродният окис, заедно с други фактори води до
намаляване на физическата издръжливост, което всички
пушачи усещат. Освен това предизвиква промени в
кръвоносните съдове.

Дразнещите газове, както подсказва името им, обясняват
паренето  в очите и гърлото, тъй като тютюневият дим
въздейства дразнещо върху лигавиците.
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22.. ИНТЕРЕСНИ ДАННИ
Колко подрастващи  / младежи
употребяват тютюн?

Над 62% от учащите се в Кастилия и Леон на възраст от
14 до 18 години са пушили в някакъв момент  от живота си.
21,1% от анкетирани през 2004 година ученици  са заявили,
че пушат ежедневно. При това броят на момичетата  в тази
група е по-голям от този на момчетата.
На каква възраст започва употребата му?

В наши дни  много рядко тютюнопушенето започва в
зряла възраст. Първите контакти с тютюна се осъществяват
на 13 годишна възраст, а  на около 14 години се започва
ежедневната употреба на тютюн.
Как се развива тютюнопушенето?

Навикът да се пуши се засилва с възрастта. Ако на 14
годишна възраст 44% от учащите вече са опитали тютюна,
то на 18 години този процент нараства до 77%. Както при
употребата на алкохол, критичният период, когато юношите
започват ежедневно да пушат е между 15 и 18 години.
Какво е отношението на постоянните
пушачи към прекратяването на навика
да се пуши?

Чудесен е фактът, че много голяма част от  пушещите
ученици в Кастилия и Леон, имат намерение да спрат пушенето
(89,4%), висок е също така процентът на тези, които вече са
опитали да прекратят този вреден навик (45,1%).
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Как влияе върху децата фактът, 
че родителите им пушат?

За едно дете родителите представляват един от
моделите за изграждане на навици и поведение и поради
това е важно да си дадем сметка, че съжителството в един
дом на пушачи увеличава вероятността и детето да стане
пушач. Това се потвърждава и от Анкета, проведена в
училищата по въпросите на употребата на наркотици и
резултатите от нея сочат, че 26,1% от ежедневно пушещите
ученици живеят в дом, където бащата или майката пушат ,
докато пушачите живеещи в дом, където майката или
бащата не пушат са 16,2%.
Осъзнава ли се риска от 
употребата на тютюн?

Анкетираните показват висока степен (76%) на
осъзнаване на риска при ежедневна употреба на кутия
цигари. Нисък е обаче броят на учащите се, чиито
родители напълно забраняват пушенето.Само един от
всеки четири ученици в Автономната Общност счита, че
родителите абсолютно им забраняват да пушат.

8

РЪКОВОДСТВО ЗА 
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Родителите трябва да си изградят ясни критерии
за това, което може да се случи или да не се
случи с децата им при употреба на тютюн,
алкохол и останалите наркотици и трябва винаги
да го споделят с тях. Не бива да се надяват, че
децата им ще се държат така, както на тях им се
иска, освен ако заедно с родителите не са
споделили и уточнили някакви норми на
поведение по тези въпроси
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33.. КАКВО МОТИВИРАНАШИТЕ ЮНОШИ ИМЛАДЕЖИ ЗА ДА ПУШАТ?
Пазарът/Рекламата

Много юноши смятат, че да се пуши е нормално и че
самото  пушене ги  превръща във  зрели хора. Рекламата има
огромно влияние за  оформянето на този начин на мислене и
за употребата на тютюн. Тютюневата промишленост насочва
рекламните си усилия именно към малолетните. Рекламата на
тютюни и тютюневи изделия, насочена към юношите и
младежите се разгръща в контекст на призиви към нужди и
ценности, които са важни за тази възраст: независимост,
бунтарство, желание на се опита забраненото. Експлоатират
се мотивации като желанието за  съблазнителна
привлекателност,  възможността за  сексуални успехи,
усещането за  свобода, за лекота в общуването, създаването
на приятелски връзки, усещането за разкрепостеност,
съзряване, изживяване  на   приключение, победа,
състезание.

Също така, изправена пред законни забрани за пряко
рекламиране на тютюна сред младежите, тютюневата
промишленост използва непреки пътища, за да достигне до
тази аудитория. Някои от фирмите спонсорират  филми, в
които актьорите пушат, както и концерти и  спортни
прояви.  Изобилстват рекламите на тютюн и цигари в
безплатно разпространяваните печатни издания (от общ
характер и университетски), които също са начин за по-
лесен достъп  до младите читатели, отколкото платените.
Подрастващите

За  учениците от Кастилия и Леон   най- важните
причини   да започнат  да пушат са защото пушенето им
харесва (62,2%) и защото чрез него  отпускат напрежението
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и релаксират (60,5%), а на трето място , но с доста голяма
разлика,  посочват като причина  невъзможността да спрат
пушенето (22,5%) и тази причина е по-изявена при
момичетата (24,5%) отколкото при момчетата (20,1%).

44.. КАКВИ СА РИСКОВЕТЕОТ ЮТЮНОПУШЕНЕТО?
Употребата на тютюн в Испания стои на първо място

сред причините за смъртност, която би могла да бъде
избегната. Годишният брой на смъртни случаи,  причинени
от тютюнопушене в Испания (56.000) е много по-висок от
тези, дължащи се на социално значими причини, които
също биха могли да се избегнат. Така например, от всеки
1000 смъртни случаи в нашата страна 147 се дължат на
употребата на тютюн,  20 настъпват поради транспортни
злополуки и 2 поради заболяване от СПИН.

Всички знаят, че пушенето увеличава риска от рак на
белите дробове. Но тютюнопушенето се свързва с появата и
развитието и на редица други болести освен
белодробните заболявания: като се започне от настинки и
се стигне до инфаркт на миокарда, след като се премине и
през хроничен бронхит, стомашна язва и различни видове
ракови заболявания (на устната кухина, гърлото,
хранопровода, пикочния мехур и пр.).

Най-голям е рискът за тези, които започват редовно да
пушат в юношеска възраст, а това правят повечето пушачи.
В този случай пушенето най често продължава през по-
голямата част от живота и се предполага, че много от
пушачите ще умрат или ще се разболеят поради употребата
на тютюн. Освен това, през последните години има
тревожни данни за значимостта на ранното излагане на

10
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опасностите от тютюнопушенето, което най-често води до
рак на белите дробове. По всичко изглежда, че детския и
юношески организъм е най-податлив на канцерогенното
въздействие на тютюневия дим.

За съжаление обикновено юношите гледат на тези неща
като на нещо много отдалечено от техния свят. В замяна на
това, може да обърнат повече внимание на други факти,
като например, че пушенето причинява лош дъх и миризма,
че пръстите на ръцете пожълтяват, потъмнява зъбния емайл,
кожата на лицето застарява и се съсухря, че вкусовите
усещания се притъпяват,  не се постигат високи спортни
постижения ( пушачите имат по-ниска физическа
издръжливост). Така или иначе, ако се води разговор с
юноши върху рисковете за здравето, трябва да насочим
вниманието им отвъд сухите статистики и да
персонализираме темата, така че лично да ги заинтересува:
освен информацията, че тютюнопушенето води до ракови
заболявания (нещо, което те знаят), трябва да се опитаме да
им внушим че има неща, които могат да се случат именно
на тях ( на него или нея).

11

Какво трябва да знаят родителите за тютюна?

Ако успешно се избегне употребата на тютюн и
алкохол в ранната възраст, намалява и рискът по-
късно да се употребяват други наркотици. Онези
от подрастващите, които не са започнали
употреба на алкохол и тютюн в края на
юношеската си възраст  ще избегнат с по-голяма
вероятност пристрастяването към
тютюнопушенето в зрялата си възраст.
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55..  КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ
ЗА ПАСИВНИТЕ
ПУШАЧИ?

Така нареченото пасивно тютюнопушене е сериозен
проблем за общественото здравеопазване, който също
предизвиква всяка година поне 700 смъртни случаи в
Испания. Касае се за нежелано поемане при дишането на
смес от пушек при   изгарянето на цигарите и дим,
издишван от самите пушачи.  При това тютюнът вреди не
само на пушещите, а засяга и тези, които без да искат
вдишват дима, тъй като около тях се пуши, като при това е
доказан факт, че пасивните пушачи са изложени на по-
голям риск от  белодробно раково заболяване , бронхит,
хронична обструктивна пневмония  и сърдечно съдови
заболявания  отколкото хора, които не са подложени на
въздействието на цигарения дим. Световната Здравна
Организация (СЗО) посочва, че замърсеният от тютюнев дим
въздух е канцерогенен и е един от  главните причинители
на ракови заболявания в работната среда.

Децата представляват една по-специална група от
пасивни пушачи. При тях съществуват повече рискове за
болести като  синузит, бронхит, пневмонии, астма, внезапна
смърт при кърмачетата и пр. Освен това, тези деца много
по-често страдат от очни дразнения, възпаление на
средното ухо, неприятни смущения на фаринкса и други
симптоми.

Висок е броят на хората, изложени на въздействието на
цигарения дим в затворени помещения, било у дома, на
работното място или в заведенията за отдих и развлечения
и поради това е от толкова голямо значение влиянието на
дима върху здравето и съответно защитата  на правата на
непушачите да вдишват на обществени места въздух
свободен от цигарен дим. Пушекът идващ от тлеещите

12
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цигари и най-пряко засягащ  околната среда съдържа  по-
високи  концентрации  от токсични вещества (въглероден
окис, катран,никотин и др.), отколкото дима вдишван от
активните пушачи.

Именно тези аспекти на проблема са определящи  за
мерките, които понастоящем се осъществяват за да се
осигурят пространства и помещения без цигарен дим.

66..  НЕОБХОДИМО ЛИ Е ВЪВЕЖДАНЕТО НАМЕРКИ ЗА КОНТРОЛ?
Познаването на вредите  за здравето причинени от

излагане на въздух замърсен от тютюнев  дим  неизбежно
води до необходимостта да се регулира  производството и
търговията с тютюн и тютюневи изделия,  както и рекламата
и употребата им, за защита на  общественото здраве и
имущество  и  закрила на децата и младежите. Фактически
както непушачите,  така и мнозинството от пушачите
подкрепят регулирането на употребата на тютюн на
обществени места.

Съществуват много научни доказателства за това как
строгите мерки за регулиране на рекламата и търговията
на тютюневи изделия , както и налагането  на  по-високи
данъчни ставки могат  значително да намалят нивото на
консумацията, особено при младежите.

Повечето от най-четените публикации,  предназначени
за юноши (тийн ейджъри) и младежите  от 14  до 24
годишна възраст са насочени и към   цялата четяща публика
и тютюнопроизводителите  в Испания  насочват именно към
тях най-много пари. Различни радио предавания и
предаватели, които  се радват на  най-широка юношеска
аудитория постоянно излъчват реклами за тютюн и цигари.

13
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Всички тези данни определят значението на мерките
влезли в сила след публикуването на Закон 28/2005 год
от 26 декември, за здравните мерки против
тютюнопушенето и регулиращи продажбата,
снабдяването, консумацията и рекламата на тютюневите
продукти (BOE - Държавен вестник от 27 декември). От
януари 2006 год. освен другите ограничения се забранява
продажбата на тютюн на лица под 18 год. и се забранява
напълно пушенето в така наречените “пространства без
дим”: общественият транспорт, работните места,
здравните центрове, учебните центрове и местата за
развлечение, които позволяват вход на лица под 18 год.
и други. По същата причина и като се има предвид
натиска, който упражнява върху подрастващите и
младежите рекламата на тютюн в пресата, радиото,
телевизията, рекламните пана по улиците, спирките,
крайпътните афиши и други елементи от градското
обзавеждане, в интернет и в което и да е средство за
комуникация. Освен това се забранява рекламирането на
тютюневи продукти чрез връчване на награди, жребии,
подаръци, намаления при покупки и др. и при
спонсориране на музикални, културни, спортни и
социални прояви и други организирани от фирми или
продукти свързани с тютюна.

14
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Важно е всички ние, семействата и обществото
като цял,о да поемем нашата активна роля в
изпълнението на законовите норми, като
разобличаваме неспазването им и не допускаме
достъпа на малолетните до тютюна и
тютюневите изделия, като откажем да купуваме
от места, където не се спазват законите и
спазваме разпоредбите в места и помещения
свободни от цигарен дим.
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77..  КАКВО МОГАТ ДА НАПРАВЯТРОДИТЕЛИТЕ ЗА ДАПРЕДОТВРАТЯТ КОНСУМАЦИЯТАНА НАРКОТИЦИ ОТ ДЕЦАТА?
Възпитанието на децата е трудна задача. Поради това,

освен обучение в специализирани курсове, важно е да се
държи сметка и за препоръките и критериите, изложени
накратко по-нататък и които имат намерението да
ориентират възпитателната работа на майките и бащите:

• Поведение,,  което е пример за подражание..
Родителите със своето поведение са пример за
подражание за децата си. Важно е да се внимава за
посланията, които им отправяме и собственото ни
поведение по отношение на употребата и/  или
злоупотребата с алкохол, тютюн и други наркотични
вещества.  Не консумирайте тютюн,  алкохолни напитки
и други наркотици пред децата си. Не показвайте
благоприятно отношение към посочените продукти.
Ако някой от вас, родителите е пушач, помнете, че
децата, които съжителстват в дом изпълнен с цигарен
дим са подложени на по-големи рискове за
физическото си здраве. Най-добре е да не се пуши в
къщи или пред децата и ако това се прави е
препоръчително пушенето да се ограничи и за целта
да се обособи отделно място/ кътче в дома. Ако пък сте
си поставили за цел да прекратите с пушенето, в края
на тази брошура ще намерите указания за начините и

15
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Всички тези мерки имат една крайна цел, а именно да
се забави и намали въздействието от употребата на тютюн
и цигари, в името на общото здраве и особенно в защита
на здравето на децата ни.
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средствата, които нашата Автономна Общност може да
постави на ваше разположение за да ви помогне да
осъществите намеренията си. 

• Поддържане на откровено и открито общуване и
отношения на близост и доверие с децата..    Това ще
улесни сплотеността и отношенията между членовете
на семейството.  Умението да се изслушват с внимание
и уважение мненията на децата,  проявяването на
интерес към нещата,  които ги вълнуват и тревожат,  без
предубеждения и без критики и подигравки към това,
което ни казват,  да не се отхвърлят с лека ръка
проблемите им – ето,  такива са първите стъпки, за да
се разговаря успешно с децата за всички проблеми,
които ви вълнуват като родители.  Важно е да се
намери място и време за да се разговаря и ако е
необходимо да се поеме инициативата за такъв
разговор.  Добър навик е да се разговаря с децата за
ежедневните им дейности,  да се проявява интерес към
проблемите им,  да се обсъждат с тях актуални
проблеми,  които интересуват всички в семейството.

• Създаване и развиване на близки отношения с
децата,,  като се оценява и подчертава всичко, което им
харесва и те успяват да правят добре. Показвайте им
обич и нежност, накарайте ги да се почувстват обичани
и уважавани, като едновременно ги възпитавате в
чувство за отговорност.

• Насърчаване на чувството за самоуважение и вяра в
се бе си, като се признават техните добри качества и
положените усилия – чрез проява на интерес, чрез
окуражаване и чрез похвали.

• Установяване на норми и граници в поведението..
Бащата и майката трябва да са единни и да поддържат
едни и същи критерии, когато трябва да се постановят
норми и граници, с които да се направлява
поведението на децата.  Те би следвало да постигнат

16
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съгласие помежду си когато им посочват какво
поведение се очаква от тях, кое е приемливо и кое не.
Освен това е важно да се уточнят и границите в
поведението – трябва да се посочи ясно на децата до
къде може да се достигне и от кой момент нататък
поведението им би било неприемливо.
Нормите и границите трябва да са ясни и взаимно
свързани,  да са подходящи за възрастта им, да се
постановяват разумно и чрез обсъждане като се следва
и постепенното израстването на децата. Необходимо е
да се конкретизират отрицателните последствия при
неизпълнение на определените норми и граници.  По
същия начин,  когато децата проявяват чувство на
отговорност като изпълняват и се съобразяват с
нормите и установените граници,  родителите трябва
да признаят,  възнаградят,  подчертаят и окуражават
положителното им поведение.
Помнете, че нормите и границите на поведение ще
помогнат за изграждане на поведението при децата,
ще бъдат благоприятни за създаване на навици за
самоконтрол и ще допринесат за собственото им
съзряване.

• Наблюдаване на обичайното поведение на децата..
Така,  както се установяват норми и граници в
поведението на децата, по същия начин е необходимо
и да се познава и наблюдава обичайното поведение на
децата по разумен начин, а не чрез детективски
методи. У дома и в училище е необходимо да се следи
успеха им в учението, необходимо е да сте в течение на
дейностите им и отношенията им с приятелите и т.н.
Наблюдението позволява едно по-добро опознаване и
по-добър контрол над поведението на децата, да се
знае къде са и какво правят през целия дени особено в
края на седмицата, а също така и децата разбират,  че
родителите им се интересуват и грижат за тях.

• В семейството трябва да се установи ясна позиция
по отношение на употребата на тютюн,,  алкохол и

17
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други наркотици..    Важно е родителите да имат ясни
критерии по тези въпроси и особено по това което
техните деца могат или не могат да направят като
употребяват тютюн,алкохол и други наркотици,  като
намерят подходящи възможности да го споделят с
децата си и да разговарят с тях по тези теми

• Да се информират децата,,  да се разговаря с тях за
алкохола,,    тютюна и другите наркотици..    Не трябва
да чакаме децата да получат информация от улицата,
чрез медиите или от приятелите.  Важно е самите
родители да бъдат информирани за да проведат
диалог,  да разсъждават и да информират децата за
особеностите и рисковете свързани с консумирането
на наркотиците.  Разговорите с децата могат да
спомогнат за да се разпознаят рисковите ситуации и
да се намери най-добрия начин за противопоставяне
на оказвания натиск за консумиране на наркотици.

• Да се покаже на децата как да се възползват от
свободното си време и да споделяме с тях времето за
отдих..    Да се споделят свободните моменти и да се
осъществяват здравословни дейности е също така начин
да се укрепят семейните връзки, да се постигне
общуване обмяна на положителни преживявания като
същевременно се изгражда у децата интерес към
самодейност или любителски занимания, които също ще
станат фактор за предпазване от консумацията на
наркотици.  Важно е да улесняваме разнообразяването
на благоприятния избор на здравословни и съобразени
с интересите и мотивацията на децата дейности, които
ще ги развличат и чрез които ще се чувстват добре.

• Насърчаване развитието на семейните връзки и
особено на връзките с децата като се използват
средства са социализация и мрежата за общуване в
квартала и по-специално с училището.
Препоръчително е както родителите, така и децата да
сътрудничат и/или да участват в спортните и културни
мероприятия, организирани от квартални сдружения,
от сдруженията на родители с деца ученици и т.н.

18
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88..  КЪДЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ ЗАПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ИПОМОЩ?
88..11..  Искате да спрете пушенето?

Ако искате да спрете пушенето, тези са средствата и
начините, с които разполагат пушачите за да започнат
процеса на отказване от навика:

• РЕГИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ
КЪМ ОБЛАСТНАТА УПРАВА НА КАСТИЛИЯ И ЛЕОН
– ТЕЛЕФОН ЗА ГРИЖА КЪМ ПУШАЧИТЕ:: 901 30 50 30

– ПРОГРАМА ЗА ОТКАЗ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ПО
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:: atencionalfumador@jcyl.es

– СПРАВОЧНИК ЗА САМОПОМОЩ::  на страницата на
Регионалната Комисия за борба с наркотиците: www: jcyl.es/crd

• ЗДРАВНИ ЦЕНТРОВЕ
Служба за отказ от тютюнопушене към Здравните Центрове
за Първична медицинска помощ

• ПРОГРАМА ЗА ОТКАЗ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕ НА
ИСПАНСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА БОРБА С РАКА ((АЕСС))::

НАСЕЛЕНО МЯСТО АДРЕС ТЕЛЕФОН

Aвила San Juan de la Cruz, 20, esc, 1, 3.º 920 250 333

Бургос Pza. Rey San Fernando, 2 1.º izda. 947 278 430

Аранда дел Дуеро Josefina Arias de Miranda, 2, 3.º F 947 512 790

Леон Plaza de Santo Domingo, 4, 8.º 987 271 634 �
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НАСЕЛЕНО МЯСТО АДРЕС ТЕЛЕФОН

Паленсия Portillo de Doña María, 1, 1.º B 979 706 700

Саламанка P.º San Vicente, 81 923 211 536

(Hospital Provincial)

Сеговия Marqués de Mondéjar, 3, 1.º dcha. 921 426 361

Сория Avda. Navarra, 5, 1.º 975 231 041

Валядолид San Diego, 1, bajo 983 351 429

Самора Libertad, 20, entreplanta 980 512 021

Бенавенте Pasaje San Nicolás, 4 980 631 824

Торо Pza. Colegiata, 5 980 692 969

88..22.. Къде да се обърнете за информация и
съвет по въпросите за предотвратяване
на  употребата на  наркотици?

Във всяка провинция са на разположение Общински и /
или Провинциални Планове за борба с наркотиците, които
дават информация по тези въпроси. Не се колебайте да се
информирате за тях по някой от посочените телефони  в
съответствие с вашето местожителство:

АВИЛА
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ В АВИЛА 920 25 57 37 
ПРОВИНЦИАЛЕН ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ В АВИЛА 920 25 74 74

БУРГОС
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ В БУРГОС 947 28 88 23
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ B АРАНДА ДЕ ДУЕРО 947 51 26 48
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ B МИРАНДА ДЕ ЕБРО 947 34 91 18
ПРОВИНЦИАЛЕН ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ В БУРГОС 947 25 86  23
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ЛЕОН
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ В ЛЕОН 987 22 86 75
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ В ПОНФЕРРАДА 987 42 84 62
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ B САН АНДРЕС ДЕ БАРАНЕДО 987 84 87 30
ПРОГРАМА ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
НА ДЕПУТАТИТЕ ОТ ПРОВИНЦИЯ ЛЕОН 987 29 21 19

ПАЛЕНСИЯ
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ В ПАЛЕНСИЯ 979 71 81 45

САЛАМАНКА
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ В САЛАМАНКА 933 27 91 63
ПРОГРАМА ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО 
НА ДЕПУТАТИТЕ ОТ ПРОВИНЦИЯ САЛАМАНКА 933 27 24 44

СЕГОВИЯ
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ В СЕГОВИЯ 921 46 05 46

СОРИЯ
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ В СОРИЯ 975 23 41 00

975 10 10 71

ВАЛЯДОЛИД
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ ВЪВ ВАЛЯДОЛИД 983 42 61 05
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ В МЕДИНА ДЕЛ КАМПО 983 81 10 20
ПРОВИНЦИАЛЕН ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ ВЪВ ВАЛЯДОЛИД 983 42 71 00

САМОРА
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ В САМОРА 980 53 66 78

980 69 32 09
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ННадяваме се, че с тази
информация сме допринесли
щото Вие – майките и бащите на

нашите юноши и девойки – да осъзнаете
не само рисковете от консумацията на
незаконните наркотици като канабиса,
но също така и рисковете за вашите деца
от злоупотреба с алкохола или от навика
да пушат, два модела на поведение,
които могат да имат силно отрицателно
влияние върху здравето и
благополучието им за цял живот.
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