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Разград

През 1987 г. по инициатива на Световната здравна организация е
създаден Световния ден без тютюн – 31 май. За първи път той се
отбелязва на 31 май 1988г. С него се цели привличане на вниманието
върху тютюневата епидемия, която обхваща с пипалата си в
смъртоносна хватка от 1/3 до 1/2 от пушачите, съкращавайки
живота им средно с 15 години.
Традиционно, на този ден се провеждат различни кампании, които са
насочени към отказване от вредния навик.
В цялата страна през месец май се организират различни инициативи
за популяризиране на Световния ден без тютюн. Успоредно с това се
провеждат превантивно-информационни дейности за ограничаване на
тютюнопушенето, като фотоконкурси, изложби, прожекции на
филми, спортни турнири, демонстрации с обучителен макет,
разпространение на информационни материали и др.

Общински
съвет
по
наркотични
вещества,
Превантивноинформационен център към него, съвместно с Регионална здравна
инспекция - град Разград и доброволци към Младежки съвет по
наркотични вещества, също проведоха поредната ежегодна кампания.
Бяха раздадени над 100 балона с послания, стикери и флаери посветени
на темата. „Спри сега, за по-добро здраве утре!“ - казаха децата.
Беше предоставена възможност за измерване на въглероден монооксид
в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта,
чрез апарат Smoker Lyzer. Разпространени бяха здравно информационни материали, относно негативните здравни последици
от тютюнопушенето.

Тази година по повод 31 май - Световния ден без
тютюнев дим, Общински съвет по наркотични
вещества и Превантивно-информационен център – град
Разград, обявяват творчески конкурс за рисунка и
приказка на тема: „Проблемът с тютюнопушенето през
очите на децата“.
През 2019 година този ден се отбеляза под мотото: „Тютюн и
здраве на белите дробове“.

КОНКУРС НА ТЕМА
„ПРОБЛЕМЪТ С
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ПРЕЗ
ОЧИТЕ НА ДЕЦАТА“
РЕГЛАМЕНТ:
https://drive.google.com/file/d/12D762d_XugQD19cNYyEmx3Tyf9PeVom/view?usp=sharing

БЪДИ АКТИВЕН!
ИЗРАЗИ СВОЕТО МНЕНИЕ СЕГА
С ПРИКАЗКА И/ИЛИ РИСУНКА

Във връзка с извънредното положение в страната, екипа на
ОбСНВ и ПИЦ - гр. Разград е на своето място и приема
обаждания и запитвания на телефон 084 66 13 95 и на
електронната ни поща pic_rz@abv.bg. Всеки, който има
нужда от съвет, консултация или мнение - ние сме на
разположение.

Глобалната кампания „Световният ден на тютюна 2020“ ще служи за:
- „Разгръщане на митове“
и разкриване на
манипулационни тактики,
използвани от
тютюневата
промишленост и
свързаните с нея
индустрии, по-специално
маркетингови тактики,
насочени към младите
хора, включително чрез
въвеждане на нови и
нови продукти, аромати и
други атрактивни
характеристики.

- „Оборудване“ на
младите хора със
знания за
намеренията и
тактиките на
„тютюна“ и
свързаните с тях
индустрии, за да
„закачат“
настоящите и
бъдещите
поколения върху
тютюневите и

никотиновите
продукти.

- Овластяване
на влияещите (в
поп културата, в
социалните
медии, в дома
или в класната
стая), за да
защитят
младежта и да
катализират
промените, като
ги ангажират в
борбата срещу
Големия тютюн.

Как тютюнът и
свързаните с
него индустрии
манипулират
младежта?
Използване на аромати, които са
привлекателни за младите в
тютюневите и никотиновите продукти
- като череша, дъвка за балончета и
бонбони от памук, което насърчава
младите хора да подценяват
свързаните с това рискове за
здравето и да започнат да ги
използват. Елегантни дизайни и
атрактивни продукти , които също
могат да бъдат лесни за носене и са
измамни (например продукти,
оформени като USB стик или
бонбони).

СЗО призовава всички млади хора да се включат в борбата, за да
станат поколение без тютюн. В продължение на десетилетия
тютюневата промишленост нарочно използва стратегически,
агресивни и добре финансирани тактики за привличане на младежта
към тютюневите и никотиновите продукти.

Знаете ли,че….
Значителна част от пушачите изпитват силни затруднения при отказа от цигарите, но ползата от премахване на този вреден
навик си струва усилията.
Ако пушачът се лиши от никотин за повече време, например 24 часа, може да се проявят следващите симптоми:
• Спадане на настроението/ потиснатост/
• Неспокойство
• Гняв
• Възбуда
• Разочарование
• Повишен апетит
• Забавен пулс
• Безсъние
• Замайване
• Проблеми с фокусирането
• Сприхавост, дори враждебност
Всеки, който се откаже от пушенето преди да е навършил 50 години, може да намали наполовина риска от смърт през
следващите 15 години в сравнение с хората, които продължават да пушат.
След спиране на цигарите:
* Само 20 минути след спирането на цигарите, пулсът започва да спада и се нормализира.
* 12 часа след последната цигара нивото на въглеродния монооксид в кръвта връща нормалните си стойности.
* В рамките на 3 месеца след прекратяването на пушенето, белодробната функция започва да се подобрява значително.
* В рамките на 3 месеца се подобрява кръвообращението.
За една година рискът от инфаркт намалява наполовина.
В рамките на 5 до 15 години рискът от инсулт за бившите пушачи е равен на риска за хората, които никога не са
пушили.
В днешно време има няколко медикаменти и терапии, които помагат за отказването от тютюнопушенето. Ефективността на
някои от тях е доказана, на други не. Затова не е много лесно човек да се ориентира от рекламите кой метод да избере.
Според някои изследвания, най-успешна е комбинираната терапия за заместване на никотина – използване едновременно на
специални лепенки за кожата на тялото и никотинова дъвка.
Други експерти поддържат мнението, че най-ефикасно е рязкото спиране на цигарите - нещо, за което е необходима обаче

силна мотивация и воля.

Пушенето представлява пряко покушение срещу здравето на
околните непушачи без тяхно съгласие !
Най - голямото преследване на тютюнопушенето в историята
е предприето в Германия между 1933 и 1945г.
Думата «пура»се появява за пръв път на английски език през
1735 година, а думата «цигара» – през 1842 година.
Алкалоидът «никотин» е кръстен на французина Жан Нико,
който през 1560 г. внася тютюна във Франция.
САЩ е единствената държава, където жените пушачи са почти
колкото мъжете.

Захарта съставлява около 20 процента от цигарата.
Тютюнът бил едно от първите неща, които направили впечатление
на Колумб, при пристигането му в Новия свят. За разпространението на тютюна в Европа, най-голяма заслуга има сър Уолтър Рейлипират и поет, който въвел модата да се пуши с лула.
Дори домашните любимци страдат от пасивното пушене. То
може да причини сърдечни заболявания или дори левкемия
при кучетата.
Никотинът пътува до мозъка в рамките на 10 секунди след
вдишването на дим. Може да се намери във всяка част на тялото,
както и в кърмата.

ЗНАЕХТЕ ЛИ ГО?

Бъдете
здрави!

НЕ
зависими!

Нагреваемите тютюневи изделия като инструмент на тютюневата
индустрия за привличане на младите хора към употребата на тютюн
Наименованията на
търговските марки на тези
устройства са
ЗАБЛУЖДАВАЩИ:
IQOS ( Аз Отказах
Традиционното Пушене)

КАКВО СА?
Нагреваемо тютюнево изделие е вид бездимно
тютюнево устройство, при чиято употреба не
протича процес на горене, а тютюнът се нагрява,
в резултат на което се отделя аерозол / пара/.
При процеса не се отделя пепел, както е при
традиционните цигари.

Аерозолът от тези устройства съдържа много от същите
вредни съставки, каквито се съдържат в цигарения дим.

Тези нагреваеми тютюневи
устройства, не помагат на
пушачите да прекратят
употребата на тютюн.
Намалените нива на
излагане на вредните
вещества, не означава
непременно намаляване на

20 годишен японец употребява в
продължение на 6 месеца 20
тютюневи стикове IQOS на ден,
след това увеличава употребата до
40 тютюневи стикове IQOS на ден и
след 2 седмици постъпва в болница с
остра еозинофилна пневмония.

опасностите за здравето.
Пасивно употребяващите,
също могат да бъдат
изложени на отровните
емисии, отделяни от тези
устройства.

Бездимно тютюнево
устройство с нагряване и
работи чрез зареждане с
тютюневи стикове,
служещи като алтернатива
на традиционните цигари.
ТИЙНЕЙДЖЪРИТЕ
СА В ПО-ГОЛЯМА
ОПАСНОСТ ОТ
ЗАВИСИМОСТ
КЪМ НИКОТИНА,
В СРАВНЕНИЕ С
ВЪЗРАСТНИТЕ!

ВЛИЯНИЕТО НА НИКОТИНА ВЪРХУ
ТИЙНЕЙДЖЪРИТЕ МОЖЕ ДА ГИ
НАПРАВИ ПО-УЯЗВИМИ ДА СЕ
ПРИСТРАСТЯТ И КЪМ ДРУГИ
НАРКОТИЦИ!

ПРОВЕРЕТЕ САМИ ДАЛИ
СТЕ ЗАВИСИМИ ОТ НИКОТИНА
ИНДЕКС НА ФАГЕРСТРЬОМ ЗА НИКОТИНОВА ЗАВИСИМОСТ:
Представлява усъвършенстван тест, основно приложим в специализирани
клиники за отказване от тютюнопушене и в изследователски проекти.Тестът
дава точкова оценка за степента на зависимост.Стойностите са дадени в скоби
към всеки отговор. Колкото по-висока е цифровата стойност, толкова посилна е зависимостта.
1. Колко скоро след събуждане изпушвате първата си цигара?
- в първите 5 минути.
(3т.)
- между 6 и 30 минути
(2т.)
- между 31 и 60 минути
(1т.)
- след 60 минути
(0т.)
2. Трудно ли се въздържате да не пушите на място, където пушенето е
забранено (кино, театър, църква и др.)?
- да
(1т.)
- не
(0т.)
3. От коя цигара Ви е най-трудно да се откажете?
- от първата сутринта
(1т.)
- от всяка друга
(0т.)
4. Колко цигари изпушвате на ден?
- 10 и по-малко
(0т.)
- 11-20
(1т.)
- 21-30
(2т.)
- над 30
(3т.)
5. Пушите ли по-често през първия час след събуждане, в сравнение с
останалата част от деня?
- да
(1т.)
- не
(0т.)

6. Пушите ли, когато сте болен(а) и се налага да сте в леглото през поголямата част от деня?
- да
(1т.)
- не
(0т.)

ОБЩО ТОЧКИ .........

Интерпретация:
- не се отчита зависимост 0-2 точки
- лека зависимост 3-4 точки
- умерена зависимост 5-6 точки
- силна зависимост 7-8 точки
- много сила зависимост 9-10 точки
Брой точки над 6, показват високо ниво на зависимост, свързано с потежки абстинентни прояви, по-големи трудности в отказване от цигарите
и необходимост от специализирана помощ за това.

Най-важните показатели за зависимост са:
- събуждане нощем за изпушване на цигара;
- запалване на първата цигара в първите 30 минути след сън;
- пушене на повече от 20 цигари дневно.

ЗНАМЕНИТОСТИ И ТЕХНИТЕ БИТКИ С НАРКОТИЦИТЕ и алкохола
28 годишният шведски
диджей Тим Берглинг
загуби битката с
алкохолизма
Светът беше потресен,
когато суперзвездата на
електронната танцувална
музика Авичи, бе намерен
мъртъв в Оман. Вероятна
причина за смъртта му е
самоубийство.
Бившото «дете-кинозвезда»
Линдзи Лоън, стана жертва
на алкохолизма и
зависимостта към кокаин.

НАРКОТИЧНИ
ЗАВИСИМОСТИ
През 2018 г. Деми
Ловато е в
безсъзнание в дома
си след свръхдоза.
Тя била откарана
спешно в болница в
Лос Анджелис, където
се грижили за нея 12
дни.

СВРЪХДОЗИ

МОЛЕКУЛАТА НА
УДОВОЛСТВИЕТО

Списъкът на известните личности, Възнаграждението е начин за
човек да извърши
които са се борили с наркотична насърчаване,
определено нещо. Хората
зависимост е много дълъг…
възприемат възнаграждението

През 2018 г. музикалната
под формата на усещане за
изпълнителка Сия, насърчи
удоволствие. Всеки път, когато
почитателите си, които водят битка консумираме вкусна храна и
със зависимостта към алкохола, тези здравословни действия се
повтарят,в мозъка се отделя
като написа в социалните мрежи
послание: « Осем години трезвена до допамин. Той е химикал,
който поражда чувството за
днес. Обичам ви! Продължавайте!
удоволствие.
Можете да го направите!»
С наркотична или
Заради своите
НАРКОТИЧНАТА
алкохолна зависимост
зависимости
са водили битка: Кание
ЗАВИСИМОСТ Е
Линдзи е била
Уест, Бен Афлек,
ПСИХИЧНО
на лечение 6
Джесика Симпсън, Деми
пъти и е била
Мур, Брат Пит, Лейди ЗАБОЛЯВАНЕ! ВОЛЯТА
арестувана
Гага,Мерилин Монро и
НЯМА
ЗНАЧЕНИЕ.
многократно.
Приемането на
много други .
наркотици също води до
освобождаване на
допамин в мозъка. Това е
причината хората да
вземат наркотици
отново и отново, дори
когато вече не искат.

Човек може да стане
зависим към
наркотика и да го
употребява
маниакално, не
толкова да се чувства
добре, но за да не се
чувства зле.

Може ли вината да бъде споделена? - Гюлсер Мазлум – психолог в ОУ „Н.Икономов“
Едно потресаващо събитие от предната седмица шокира обществеността в страната ни – злополучната
катастрофа и смъртта на известния български журналист Милен Цветков. В кръвната проба на 22-годишния
Кристиян Николов, блъснал колата на Цветков със скорост над 100 км/ч с джип „Ауди Q7“, са били открити следи от
употребата на четири вида наркотици, съобщиха в медийни публикации. Задържаната за 24 часа и разпитана в
СДВР Десислава Николова – майка на Кристиан – заявила пред служителите: „Не съм давала ключовете на сина
си.“ Изсипаха се куп ругатни по адрес на Кристиан и на неговите родители във виртуалното пространство. Не ги
защитавам, но и не ги съдя. Съпричастна съм към болката на близките и приятелите на Милен Цветков – невинната
жертва в инцидента. Но… дали и виновникът Кристиян Николов също не е жертва? И чия? На какво?
Случаят предизвика в мен разнопосочни размисли, свързани с безотговорното поведение на Кристиян Николов,
но и с факта, че той не е бил и не е единственият наркозависим – потенциален убиец. И не само по пътищата. В
състояние на абстиненция или след употреба на свръхдоза наркотично вещество реакцията на наркозависимия,
предизвикана от вътрешни и външни стимули, е непредсказуема. Стотици младежи днес в България са заклещени
в капана на дрогата. Не са ли всички те продукт на нашата образователна система, на взаимоотношенията в
семействата ни, на социалната среда, към която са избрали да принадлежат?
Кое обезверява днес до такава степен някои от представителите на подрастващото поколение, че те безразсъдно
посягат към наркотиците? Кое принуждава един млад човек да потърси илюзорното блаженство, което дрогата
обещава? Кой е виновен за това? Семейството? Училището? Обществото? Държавата?

Какво се случва с децата ни?
Как можем да помогнем на родителите, чийто живот се превръща в ад, когато разберат, че детето им взема
марихуана, екстази или амфетамини? Тези аспекти от темата за наркотиците искам да изясня в изложението си,
водейки се от намерението да бъда полезна на родители и ученици. Поради какви причини един млад човек може
да тръгне по пътя на наркозависимостта?
На първо място, според мен, трябва да отбележим невъзможността подрастващият да намери в себе си
сили да се справи със стреса на ежедневието. Причините за него може да са от различно естество: отчуждението
между деца и родители, свръхамбициозност, насадена от родители с неосъществени мечти, неправилен стил на
възпитание, липса на системен родителски контрол, конфликти в семейната среда, развод, смърт на близък човек,
конфликти във взаимоотношенията с връстниците, стремеж към показност и демонстративност, любовно
разочарование и др.

Нерешените проблеми в живота на юношата пораждат силно вътрешно безпокойство и тревога, които неговата неукрепнала
психика не съумява да понесе. Именно тогава наркотичното вещество се явява средството, с което тийнейджърът прави опити
да се измъкне от завладялото го отчаяние, което често води до отключване на различни психични разстройства и депресивни
състояния.
В много случаи, все още непорасналите ни деца се чувстват самотни, отблъснати, неглижирани, особено в семейства, в които
родителите посвещават по-голямата част от времето си на професионалната си кариера. На израстващото в подобно
семейство дете му липсва близката и топла емоционална връзка с родителя, която изгражда още в ранна възраст усещането
за сигурност и общностна принадлежност. Това са базисни потребности, свързани с осигуряването не само на комфорт у дома,
но и на любящо и споделящо отношение към подрастващия. Правилното родителско отношение изгражда у юношата
убеждението, че той е ценност от първостепенно значение за своите родители и че винаги ще бъде подкрепян в трудни
моменти от тях. Ако не му е засвидетелствано подобно отношение, той започва да се възприема като „никой“. Забързани и
стресирани, ние като родители, често не намираме време за споделяне и съпричастност към проблемите на децата си. След
набързо изконсумираната вечеря, единият родител сяда пред телевизора, другият се рови в телефона си, а детето е отново
само пред компютъра, лаптопа или таблета в своята стая с онлайн игрите, в които трябва да е супергероят и да побеждава
вражеската орда.

Ето така се поражда отчуждението между най-близките хора, обитаващи пространството под един покрив. И тогава
липсващата загриженост и топлина от споделянето се заменя с доверието и възхищението на приятелите от неформалната
група, в която членуват и други със същите дефицити и фрустрации. Там, в неформалната общност от „себеподобни“,
наркотичното вещество се превръща в заместител на липсващата родителска обич и загриженост. Линк към цялата
статия: https://drive.google.com/file/d/1hwOZ2BHuHGfXuYjfRMf6cN9lmXczTy_R/view?usp=sharing

Би ли искал да се присъединиш….?
Ако натегнеш много струната - ще
се скъса, ако я оставиш хлабава няма да свири. Да се учиш, значи да
се променяш - Буда
Ако си направил добро - скрий, ако са
ти направили добро, разкажи Арабска поговорка
Четенето за ума е същото, което са
физическите упражнения за тялото.

Знанието и Опитът не говорят
непременно на един и същ език - Б.
Хоф

Ако постоянно излъчваш любов, радост
и благодат, възможно е те да са
изтласкали от организма ти страх,
ненавист и чувство за непълноценност.

Никой не е толкова мъдър, че да
няма какво да научи от природата Едгар Кейси

Тийнейджъри … ВИЕ СТЕ!
За да запазиш къдрите си
цял ден, можеш да
използваш морска вода.
Смеси 1 чаена лъжица
морска сол и половин
литър минерална вода.
След това сложи сместа в
бутилка спрей и напръскай
къдриците. Солта ще им
помогне да се задържат
през целия ден.

красота за теб,момиче… /в този брой/

Преди да оформиш веждите
си, трябва да омекотиш
кожата, за да може
отскубването да стане полесно. Просто намокри
тампонче памук с топла
вода, постави го върху
веждите си и изчакай малко.
Скуби веждите си само по
посока на косъма.

Когато нанасяш спирала,
винаги дръж главата си
изправена, за да избегнеш
изцапване. Ако започваш от
долните мигли и все пак
слепоочията ти са изцапани,
има и друг трик - може да
използваш карта за игра или
друго парче хартия с подобна
форма.

Ако искаш цветната
спирала и сенките ти да
изглеждат по-ярки,
първо нанеси бял молив
за очи. Ако искаш очите
ти да изглеждат поголеми и по-отворени,
нанеси малко златни
сенки под веждите. Ако
искаш по-нежен грим,
използвай кафява
спирала, вместо черна.

Не пипай кожата на лицето си освен, ако не е
необходимо. Бактериите по ръцете ти могат да
причинят пъпки и петна. Ако искаш здрава и сияйна
кожа, ще трябва да промениш диетата си. Здравата
кожа е продукт на здравословното хранене. Яж
повече плодове и зеленчуци, а вредните мазнини и
сладките неща намали до минимум.

Помогни си сам и направи сам!

Рецепта за „през извънредното положение“ от Ива
Лимонен лесен кекс
Необходими продукти:
Брашно 2 ч. чаши
Яйца 4 бр.
Краве масло 1/2 ч. чаша
Лимон 1/2 бр.
Бакпулвер 1ч.л.
Пудра захар 1ч. чаша
Пудра захар 1/2 ч. чаша
Лимони 1/2бр.

Първата стъпка от рецептата за лимонов
кекс е подготовката на продуктите. Всички
продукти трябва да са на стайна
температура, а кравето масло трябва да е
добре омекнало. С помощта на миксер или
тел за разбиване, разбийте добре маслото
и захарта и добавете сока на ½ лимон.
Добавете и яйцата едно по едно, като
старателно разбивате.Пресейте брашното,
заедно с бакпулвера и при непрекъснато
бъркане ги добавете към течната смес.
Добавете настърганата кора на лимона и
разбъркайте. Намажете форма за кекс с
олио или масло, изсипете сместа за
лимоновия кекс и печете в предварително
загрята на 180 градуса фурна около 25
минути. Проверете дали е готов, като го
„бучнете“ с клечка за зъби - ако е суха, то
кексът е готов. Докато кексът изстива,
пригответе глазурата като разбиете много
добре лимоновия сок с пудрата захар до
получаване на бяла хомогенна смес.
Заливате с глазурата изстиналия кекс и
поръсвате с настъргана лимонова кора.

Очакваме ваши лични рецепти.
Който има желание,винаги
може да сподели «вкусотиите»
тук,млади хора.Изпращайте ги
на електронната ни поща:
pic_rz@abv.bg

Какво са „падащите звезди“?
«Падащите звезди» са очаровали хората от незапомнени времена. Някои вярват, че ако си намислите желание
след като видите падаща звезда, то непременно ще се сбъдне. Ние обаче, вярваме на науката и след като не е
доказано, не сме сигурни, че една падаща звезда може да направи мечтите ни реалност. Това, по-скоро можем
да направим ние самите. Въпреки всичко, намираме падащите звезди за красиво и очарователно явление.
Макар, че планетите и звездите са обектите, които най-лесно се виждат в нощното небе, те определено не са
единствените космически тела, които се носят в космоса. Там се носят и купчини камъни. Някои от тези
космически скали са наистина много мънички, колкото прашинки, а други са огромни колкото морените на
Витоша например. Какво общо има това, ще си помислите сега? Как така от красивите падащи звезди, стигнахме
така бързо до някакви камъни. Е, «падащите звезди» нямат нищо общо със звездите. Те, всъщност са тези
камъни! Макар, че може да изглежда, че имат същия приказен блясък като звездите, които виждаме в нощното
небе, «падащите звезди» са малки парчета скала или прах, наречени метеорити, които се «удрят» в атмосферата
на Земята и изгарят. Това кара камъните да изглеждат блестящи като звезди.
Много любопитни деца биха се запитали сега, тези горящи скали, хвърчащи към нас, не са ли опасни?...
Обикновено не! Повечето метеорити са само с размер на орехи и изгарят, преди да достигнат Земята. Много
рядко, част от метеорит, може да оцелее при пътуването през нашата атмосфера и да достигне земната
повърхност. Когато това се случи, парчето камък, което се приземи на Земята, се нарича метеор. Няколко пъти
годишно Земята минава през пътека от прах и отломки, които други небесни тела, наречени комети, оставят зад
себе си, докато обикалят около Слънцето. Тази пътека на кометата се нарича поток от метеори. Когато Земята
минава през прашен поток от метеори, в небето над нас се виждат хиляди от тях. Това се нарича метеорен душ.
Следете небето. Следващия път, когато видите звезда, можете да възкликнете - „Това е камък!“ и да учудите
всички, а след това да им обясните и да им покажете колко сте любознателни.
Харесвате ли звездите?Тогава
намерете още любопитни факти,
а ние се радваме,че сте тук с нас!

Нашият екип:
Станислава Петрова – Председател на Общински съвет по наркотични вещества
Миленка Александрова – Секретар на Общински съвет по наркотични вещества
Йорданка Цонева – главен експерт в Превантивно-информационен център
Гергана Йорданова - главен експерт в Превантивно-информационен център
Димитър Трифонов - главен експерт в Превантивно-информационен център

И нашето послание към Вас мили млади хора:
АКТИВИЗИРАЙТЕ СВОЯ ДУХ И СВОЕТО ТЯЛО,
МОБИЛИЗИРАЙТЕ СИЛИТЕ СИ! ИЗЛЕЗТЕ НАВЪН И НАПРАВЕТЕ ЖИВОТА
СИ ОЩЕ ПО-ХУБАВ ОТ ВЧЕРА! БЪДЕТЕ ЕНЕРГИЧНИ И НЕ СЕ ОТПУСКАЙТЕ
НИТО ЗА МИГ, ЗАЩОТО ДВИЖЕНИЕТО, СПОРТА И
ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ ЕМОЦИИ, ВИ ДАРЯВАТ ЗДРАВЕ И БИСТЪР УМ!
НЕ ПРОПИЛЯВАЙТЕ СКРИТИЯ СИ ТАЛАНТ!!!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ГРАД РАЗГРАД - ЦПЛР –Ученическо общежитие, стая 112, тел.084/66-13-95;
e-mail:рic_rz@abv.bg; wwwpic-razgrad.com

