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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 алкохолът?

Алкохолът е наркотик, който  подтиска централната
нервна система и по този начин оказва отрицателно влияние
върху умствените, психичните и двигателните способности.
Как се проявява въздействието му?

Когато се приема в малки или умерени количества
алкохолът предизвиква еуфория – приповдигнато
настроение и намалява усещането за тревожност, както и че
с поведението си пиещият може да предизвика присмех..
Всичко това се проявява с една по-голяма дързост когато
настъпи време за танци, свалки, шеги и прочие и тогава
въздействието на  алкохола може да се изтълкува от този,
който го употребява  като насърчително и стимулиращо 

Когато се поемат по-големи количества се стига до
опиянение, което се проявява в промени на поведението,
снижаване на самокритичността, влошена координация на
движенията и промяна в способностите за възприемане на
околната действителност или казано с други думи:
мпулсивност, подценяване на рисковете и неестествено
повишена  двигателна активност.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ
РОДИТЕЛИТЕ ЗА АЛКОХОЛА??
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РЪКОВОДСТВО ЗА 
РОДИТЕЛИ  ПО 
ВЪПРОСИТЕ ЗА НАРКОТИЦИТЕ

При още по-високи количества алкохолът  може да
предизвика сънливост и евентуално изпадане в кома.
Последното носи смъртен риск поради възможността от
поглъщане на повърнатото  в състояние на безсъзнание,
хипотермия (силно понижаване на телесната температура)
и мозъчни травми в резултат на падане.
Как нашият организъм 
отстранява алкохола?

Органът, натоварен с  преработването на присъстващия
в човешкия организъм алкохол с цел да го отстрани е
черният дроб. Когато вече е погълнат алкохол,
единственото, което може да се направи е да бъде оставен
черният дроб да свърши работата си, а това изисква време:
черният дроб осъществява обмяна на веществата –
метоболизира алкохола доста бавно (по  100 милиграма за
всеки килограм телесно тегло на час). Това означава, че
лице с тегло 60 килограма, изпило два коктейла Кубалибре
на празен стомах ще трябва да изчака шест часа за
отстраняването на цялото поето количество алкохол.

От друга страна, алкохолът не се отстранява
(елиминира) по-бързо само поради факта, че се пие кафе,
че се повръща, че се правят физически упражнения или че
се излиза на чист въздух за освежаване. Всичко това може
да поободри лицето, подложено на алкохолно отравяне
(интоксикация), но няма да спомогне за по-бързо
отстраняване на алкохола от тялото.
Как научаваме за съдържанието на
алкохол в алкохолните напитки?

Съдържанието на алкохол в алкохолните (спиртните)
напитки се обозначава с градуси и това обозначение винаги
трябва за фигурира върху етикетите им. По този начин,
когато знаем, че една напитка е от 40º, това означава , че
чистият алкохол е  40 процента от нейния обем. Градусите
варират при различните видове напитки: бирата има около
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5º, виното около 12º, количеството градуси при плодовите
ликьори се движи в рамките на около 20º, дестилираните
напитки (коняк, уиски, джин и др.) имат приблизително 40º.

При все това, за да узнаем количеството чист алкохол
съдържащо се в дадена напитка, следва да държим сметка
освен за градусите и за обема течност, който тя съдържа.
Поради това, дори и при различни алкохолни градуси една
чаша (100 куб.см ) вино  и една малка бира (250 куб.см )
съдържат на практика  едно и също количество чист
алкохол (около 12 куб.см са равни на 10 грама). Това
количество с счита за единица стандартна напитка (ЕСН).
Чаша вино или халба бира са равностойни на една ЕСН,
една средна халба бира   е равностойна на една единица и
половина, една комбинирана напитка (например коктейл
Кубалибре) е равностойна на две стандартни единици.
Какво обозначава терминът алкохолемия
(степен на алкохолно опиянение)?

Обозначава количеството алкохол, съдържащо се в кръвта.
Това количество се свързва с определени фактори като:

• консумираното количество алкохол
• телесното тегло: хора с по-ниско тегло  толерират

по-ниски количества алкохол
• полът: женският организъм метаболизира по-бавно

алкохола. Поради това жените са по-податливи   на
въздействието на алкохола и достигат по-висока степен
на алкохолно опиянение  от мъжете при поемане на
еднакви количества алкохол. По същата причина
поемането на каквото и да е количество алкохол по
време на бременността  вреди  на зародиша.

• Други фактори: с какъв ритъм се пие (когато се пие с
паузи, на малки глътки, поемани на продължителни
промеждутъци от време алкохолната интоксикация е
по-трудно осъществима), дали се пие на празен или
на пълен стомах,  каква е алкохолната концентрация
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Какво трябва да знаят родителите за алкохола?
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РЪКОВОДСТВО ЗА 
РОДИТЕЛИ  ПО 
ВЪПРОСИТЕ ЗА НАРКОТИЦИТЕ

в напитките и дали се примесват или не с въглероден
двуокис ( напитките с мехурчета от този газ водят до
по-бързото абсорбиране на алкохола).

Понастоящем се забранява шофиране при степен на
алкохолно опиянение над 0,5 г./л. (едно лице със средно
телосложение може да надмине тази степен при консумация
на две средни бири). За шофьори новаци и за водачите на
транспортни средства със специален режим, законната
граница при шофиране  е 0,3 гр. /л (един коктейл Кубалибре
може да бъде достатъчен за да се превиши  това количество).

Алкохолът е наркотик с висока степен на привикване
и злоупотребата с него води до тежки социални и
здравни проблеми. При все това употребата му се
радва на висока обществена търпимост както сред
възрастните така и сред подрастващите и младежите
и затова тя е много разпространена при всички
възрасти. Този наркотик е сред най-консумираните в
нашата страна и създава най- много проблеми
заедно с тютюнопушенето.

2. ИНТЕРЕСНИ ДАННИ
Колко подрастващи и младежи
консумират алкохол?

Данните, получени от Училищна  Анкета за Наркотиците
проведена през 2004 година  с ученици от Кастилия и Леон
на възраст от 14 до 18 години сочат, че 38 % от анкетираните
консумират алкохол в края на седмицата, 35% признават, че
са били пияни през последния месец, а 45,4% понякога  в
живота си са имали проблеми с консумирането на алкохол.
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Какво трябва да знаят родителите за алкохола?
Какъв е броят на рисковите консуматори?

Рискови консуматори са 20,1% от момчетата и 16,4% от
момичетата в области Кастилия и Леон ( това са онези
момчета и момичета при които продължителната употреба
на алкохол ще предизвика значителни здравни проблеми).
Тези данни  посочват почти удвояване в сравнение със
средните показатели за Испания. Освен  това, 5,5% от
момчетата и 2,4% от момичетата злоупотребяват с
консумацията на алкохол (те интензивно консумират
алкохол за кратки периоди от време) и само 28% от
момчетата и 29% от момичетата заявяват, че са
въздържатели към момента на провеждането на анкетата.

На каква възраст започва 
консумацията на алкохол?

Нашите подрастващи за първи път се срещат с алкохола
на 13 годишна възраст, а на 15 години  преминават към
обичайната му употреба и вече имат първите си  случаи на
пиянство.

Как се развива по-нататък
консумацията на алкохол?

Употребата и консумацията на алкохол, както и при
тютюна и канабиса (индийски коноп, марихуана) нарастват
значително с възрастта. Ако на 14 годишна възраст  само
10% от подрастващите  употребяват алкохол в края на всяка
седмица, на 18 години вече тази цифра достига до 45,4%.

Четири пъти по-голяма е вероятността за
подрастващите, започнали да пият на ранна
възраст да се окажат в последствие пред
проблеми с алкохола, отколкото за започналите
да пият в зряла възраст.
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РЪКОВОДСТВО ЗА 
РОДИТЕЛИ  ПО 
ВЪПРОСИТЕ ЗА НАРКОТИЦИТЕ

Как нашите младежи консумират
алкохол? Новите модели на консумация

През последните години се промениха формите и
начините за консумиране на алкохол. Понастоящем поемането
на алкохол се отличава с нарастващ брой подрастващи, които
желаят да експериментират  с консумацията му; увеличават се
и случаите на високо рискова употреба на алкохол (прекалено
голяма консумация за кратки периоди от време) ; много по-
чести са и случаите на пиянство, особено сред юноши и
девойки,  както и сред по-млади  хора на зряла възраст, а
също така  и случаите на смесване на алкохола с вещества или
продукти активно въздействащи върху психиката (канабис,
кокаин, синтетични наркотици, амфетамини...). Важно е да се
посочи факта, че при нашите подрастващи съществува  една
ясно изразена  връзка между консумацията на алкохол и
употребата  на други наркотични вещества – това е така
наречената “поли консумация” т.е едновременна консумация
на различни упойващи вещества или продукти – както законни
(като тютюна) така и незаконни, основно канабис и различни
вещества или продукти водещи до възбуда и стимулиране на
психичните процеси  – т.н. “психо- стимулатори”.  Пиещите
обикновено го правят в края на седмицата, основно в
обстановка на отдих или безделие, най-вече през нощта,
докато през седмицата се проявяват като въздържатели.
Осъзнава ли се риска 
от консумацията на алкохол?

Особено показателен е фактът, че въпреки тежките
последствия върху здравето на подрастващите,  породени от
консумирането на алкохол , се оказва, че степента на
възприемането за риск свързан с употребата на алкохол е
твърде ниска: само 33% от юношите и девойките разбират, че
ако изпият 5-6 чаши алкохол в края на седмицата може да се
изправят  много проблеми. А това е свързано и с ниската
степен на  възприемане за риск при родителите им както и
малкото случаи на забрана от тяхна страна  по отношение на
употребата на алкохол; само 12% от подрастващите посочват
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Какво трябва да знаят родителите за алкохола?

3. КАКВО МОТИВИРА НАШИТЕЮНОШИ И МЛАДЕЖИ ЗА ДАОПИТАТ АЛКОХОЛА?
ПАЗАР/РЕКЛАМА

Един от факторите с най-голямо въздействие по отношение
на консумацията на алкохол е използването на различни все
по-агресивни  маркетингови техники за продажбите му
(реклами, спонсориране и пр.), които  се насочват именно към
подрастващите и младежите, а те  са все по-уязвими  и
податливи на натиска, оказван върху тях от производителите –
чрез  подобни техники се обуславят и изграждат поведение и
нагласи за насочване към употребата на алкохол.
МОТИВИТЕ НА ЮНОШИТЕ

От друга страна, основните мотиви водещи учениците към
консумация на алкохол са: защото им харесва вкуса му,
защото искат да се забавляват и да изпитат удоволствие.
Значително по-далеч са мотивите: за да забравят лични
проблеми,  за да изпитат нови усещания и за да преодолеят
срамежливостта и за да улеснят общуването.

Родителите трябва да си изградят критерии за
това, което може да 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.

абсолютна забрана от страна на родителите си да употребяват
спиртни напитки и алкохол.
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РЪКОВОДСТВО ЗА 
РОДИТЕЛИ  ПО 
ВЪПРОСИТЕ ЗА НАРКОТИЦИТЕ

АЛКОХОЛНО ОПИЯНЕНИЕ И ПИЯНСТВО
Случаите на пиянство са често явление сред младежите,

които обичайно консумират алкохол в края на седмицата.
Това се дължи на поемането на   прекалено голямо
количество алкохол за кратко време при което организмът
не може да метаболизира цялото количество погълнат
алкохол.От Училищната Анкета за наркотиците се вижда, че
53% от учениците в областите Кастилия и Леон на възраст от
14 до 18 години вече са имали случай на пиянство в живота
си, а 31% са били пияни през последния месец.
ШОФИРАНЕ В НЕТРЕЗВО СЪСТОЯНИЕ

Пътно-транспортните произшествия и инциденти са
понастоящем първопричината за смъртност сред младежите
на възраст от 18 до 24 години.  Един от всеки четири
загинали  при пътни инциденти  е под 25 годишен, при
положение, че младежите на тази възраст са само 17% от
водачите на  МПС. Дори малки количества поет алкохол
могат да  намалят способността за добро и безопасно
шофиране. Не е необходимо човек да се почувства пиян, за
да се увеличи рискът от транспортно произшествие.

Ние, родителите трябва да осъзнаваме, че
употребата на алкохол предполага висок риск за
нашите деца – юноши или младежи и тези
рискове са свързани с физически, емоционални и
социални увреждания.

4. КАКВИ ОТРИЦАТЕЛНИПОСЛЕДСТВИЯ ПРОИЗТИЧАТ ОТНОВИТЕ МОДЕЛИ НА КОНСУМАЦИЯПРИ МЛАДИТЕ ХОРА?
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Какво трябва да знаят родителите за алкохола?
СЕКСУАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ

Поемането на алкохол е важен фактор за
предприемането на нежелани и) или рискови сексуални
връзки (без използване на презервативи и пр.) с
последващите ги опасности за здравето и психо-
социалното развитие в този ранен етап на живота (полово
предавани болести, вирусоносителство  и заболяване от
СПИН, нежелани бременности и пр.)

НАСИЛИЕ И ВАНДАЛСКИ ДЕЙСТВИЯ
Алкохолът играе определяща роля  в поведение,

изразяващо се в насилие и разврат като побои, потрошване
на градско и общинско имущество и пр. 16,4% от учениците
в области Кастилия и Леон признават, че са участвали в
саморазправи и спорове в следствие на употреба на
алкохол, а 8,4:% твърдят, че са били въвлечени в побои и
физическа агресия по същата причина.

ПРОБЛЕМИ С УЧИЛИЩНАТА УСПЕВАЕМОСТ
И ПОВЕДЕНИЕТО В УЧИЛИЩЕ

Самите ученици участвали в Училищната Анкета за
наркотиците  признават, че алкохолът влияе на успеваемостта
им в училище. 4,4% приемат, че трудностите им в училище се
дължат на употребата на алкохол, а 6,1% твърдят, че са
отсъствали от учебни занятия по същата причина.

Ако успешно се избегне употребата на алкохол и
тютюн 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 алкохола в зрялата си възраст.
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РЪКОВОДСТВО ЗА 
РОДИТЕЛИ  ПО 
ВЪПРОСИТЕ ЗА НАРКОТИЦИТЕ

5. МОЖЕ ЛИ АЛКОХОЛЪТ
ДА ДОВЕДЕ ДО
КОНСУМАЦИЯ НА
ДРУГИ НАРКОТИЦИ?

В по-голямата част от проучванията през последните
години се установява, че алкохолът заедно с тютюнът е един
от наркотиците, с който се започва и води до консумиране на
други наркотици.

Разбира се не всички, които консумират алкохол
непременно стигат до употребата на други наркотици.
Случва се така, че било заради начина си на живот и
развлечения, заради създалите се връзки и общуване и
породените от тях очаквания, както и поради някои
личностни характеристики, младежите консумиращи алкохол
с по-голяма вероятност могат да се свържат и да продължат
да се движат в среди, където се консумират и други
наркотици.

Ясно е установено, че онези младежи, които
консумират алкохол по-често или в по-големи
количества ще имат по-големи възможности да се
окажат в контакт с консуматорите на незаконни
наркотици.

При това, колкото по-късно започнат да пият,
толкова по-малки ще бъдат възможностите за
възникване на проблеми с алкохола и другите
наркотици.
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Какво трябва да знаят родителите за алкохола?
6. КАКВИ СА ЗАКОНОВИТЕ

РАЗПОРЕДБИ ЗА ЗАБРАНАТА
НА КОНСУМАЦИЯТА НА
АЛКОХОЛ ОТ МАЛОЛЕТНИ?

В стремежа си да опази здравето на населението и особено
на подрастващите в Административната Общност на Кастилия
и Леон законовите разпоредби целят превенция, помощ и
социално интегриране на всички зависими от наркотици
(Закон 3/1994 от 29 март). Чрез този закон се забранява
продажбата и предоставянето на  алкохолни напитки на  деца
под 16 годишна възраст, а за  спиртните напитки с над 18
градуса съдържание на алкохол се въвежда възрастовата
граница 18 години.

По същите причини се постановяват значителни
ограничения в рекламирането и рекламните продажби –
промоции на алкохолни напитки както и в продажбата и
разпространението им. Не се разрешава продажба и
консумиране на алкохол в учебни центрове, в административни
центрове и учреждения, в спортни съоръжения, по пътищата и
пр. Също така се забранява достъпа на деца под 16 годишна
възраст в барове и  дискотеки, където се продава или се
улеснява консумацията на спиртни напитки.

Задача на всички – политици, администрация, представители
на различни професии, родители и на всеки един от нас като
граждани  - да направим необходимото, за да се изпълняват
законовите разпоредби и да  почувстваме  отговорността, която
всички ние носим за да се осъществят разпоредбите в полза на
нашите деца и младежи. Ние сме длъжни да действаме, когато
видим, че в някое обществено заведение (бар или супермаркет)
се продава алкохол на непълнолетни, ние трябва да се
противопоставяме на рекламата насочена към продажби и
консумация на алкохол сред младите хора.
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РЪКОВОДСТВО ЗА 
РОДИТЕЛИ  ПО 
ВЪПРОСИТЕ ЗА НАРКОТИЦИТЕ

77.. КАКВО МОГАТ ДАНАПРАВЯТ РОДИТЕЛИТЕЗА ДА ПРЕДОТВРАТЯТКОНСУМАЦИЯТА НАНАРКОТИЦИ ОТДЕЦАТА?
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.

• 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

--
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Какво трябва да знаят родителите за алкохола?
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 ни 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 следва да
постигнат 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
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РЪКОВОДСТВО ЗА 
РОДИТЕЛИ  ПО 
ВЪПРОСИТЕ ЗА НАРКОТИЦИТЕ

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 съзряването им.

• 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 ден и 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
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
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Какво трябва да знаят родителите за алкохола?
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 оказван 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 – 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.
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РЪКОВОДСТВО ЗА 
РОДИТЕЛИ  ПО 
ВЪПРОСИТЕ ЗА НАРКОТИЦИТЕ

88.. КЪДЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕЗА ПОЛУЧАВАНЕ НАИНФОРМАЦИЯ ИСЪВЕТИ ПО ВЪПРОСИТЕЗА ПРЕВЕНЦИЯТА ИКОНСМАЦИЯТА НАНАРКОТИЦИ?
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

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
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Какво трябва да знаят родителите за алкохола?
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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РЪКОВОДСТВО ЗА 
РОДИТЕЛИ  ПО 
ВЪПРОСИТЕ ЗА НАРКОТИЦИТЕ
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Какво трябва да знаят родителите за алкохола?

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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