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Въведение 

В рамките на изпълнение на Договор №ДР-94/15.09.2020 г. с 

предмет: „Провеждане на социологически проучвания „Нагласи и 

употреба на психоактивни вещества“ по обособена позиция 4 - 

Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни 

вещества сред учениците в гимназиален курс на обучение (8-12 

клас) в училищата на територията на град Шумен“ бе извършено 

социологическо изследване сред ученици в Шумен. Проучването 

бе проведено по метода на пряка групова анонимна анкета, като 

поради настъпили форсмажорни обстоятелства и преминаване на 

всички ученици към дистанционна форма на обучение, поради 

влезли в сила противоепидемични мерки, свързани с 

разпространението на коронавирус в страната, теренната работа бе 

допълнена чрез анкети в електронен формат, разпространени 

онлайн чрез канали за комуникация на включените в изследването 

училища.  

В рамките на изследването са събрани отговори на ученици от 

общо 11 училища. 

В анкетата са поставени въпроси свързани със семейната среда, с 

училището и обкръжението, с употребата на медикаменти, цигари, 

алкохол и други психоактивни вещества, както и въпроси свързани 

с информираността и нагласите на подрастващите по отношение 

на употребата на психоактивни вещества. 

 

ПРЕДМЕТ НА 

ПРОУЧВАНЕТО: 

Нагласи и употреба на 

психоактивни вещества 

сред учениците  

ТЕРИТОРИЯ НА 

ПРОУЧВАНЕТО: 

Училища на територията 

на Шумен 

ОБЕКТ НА 

ПРОУЧВАНЕТО: 

Ученици от 8 до 12 клас 

МЕТОДИКА НА 

РЕГИСТРАЦИЯ: 

Пряка групова анонимна 

анкета в училищата в 

комбинация с онлайн 

анкета 

ОБЕМ НА 

ИЗВАДКАТА: 

1110 лица 
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Демографски профил на участниците в анкетата 
 

 

Шумен 
 

Процентно 

разпределение на 

учениците 

    

8-ми клас 17,5% 

9-ти клас 20,5% 

10-ти клас 20,7% 

11-ти клас 20,5% 

12-ти клас 20,8% 

  

13 години 1,2% 

14 години 17,8% 

15 години 19,6% 

16 години 21,6% 

17 години 21,4% 

18 години 18,0% 

19 години 0,5% 

   

Мъже 40,4% 

Жени 59,6% 

 

Анализ на получените резултати 

 

Въвеждащи въпроси 

Въвеждащите въпроси в изследването дават информация за това с кого анкетираните 

ученици делят едно жилище през последната година и с кого най-често се случва да влязат 

в конфликт.  

В повече от седемдесет и пет на сто от случаите, учениците, попаднали в изследването 

споделят, че живеят с двамата си родители, а малко под една трета от тях имат брат или 

сестра. 
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

22,7% са тези ученици, които живеят в едно жилище не само със своите родители, братя 

или сестри, а и с поне още един възрастен, който най-често е баба или дядо. 

Фигура 1. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „С кои от посочените лица сте живял(а) последно в 
едно жилище през последната година? 

 

Съответно най-голям дял са учениците, които през последната година живеят постоянно с 

още трима човека, следвани от 29,1%, които делят един дом с още двама човека. Делът на 

тези, чието домакинство се състои от четирима или повече членове от всички изследвани 

лица е 18,6%. 

12,1% са споделили, че са споделяли едно жилище със само едно друго лице, като най-често 

това е майката, а едва 2,3% са отбелязали, че през последната година са живели предимно 

сами. 

Последните са предимно момчета, в последните класове на гимназиалния етап на обучение, 

като в същото време са отбелязали, че родителите им са разделени/разведени или от тях е 

починал. 

2.0%

2.4%

1.8%

22.7%

27.8%

30.6%

75.4%

87.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Живял(а) съм предимно сам(а)

С друг човек

С други роднини

С баба и/или дядо

Със сестра(и)

С брат(я)

С баща ми
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

В общо 22,7% от случаите, родителите на учениците не живеят заедно, като за 18,6% те са 

разведени, а за 4,1% са разделени, но без да имат официален развод.  

2,9% е делът на анкетираните, които са посочили, че са изгубили баща си, а в 14 случая 

починалият родител е майката. Само 2 деца от всички 1110 анкетирани са останали без 

двамата си родители.  

Фигура 2. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Животът нерядко предлага конфликтни ситуации. 
вие с кого най-често влизате в конфликт?“ 

 

Близо половината ученици, попаднали в изследването споделят, че избягват проблемни 

ситуации и не влизат в конфликт с никого. Приблизително сходни дялове пък, са посочили, 

че когато изпадат в подобни ситуации, те най-често са със собствените им родители или 

приятели, връстници и съученици.  

По-малко от 18% влизат в конфликт с брат, сестра или друг роднина, а 4,2% опонират на 

свой учител. Едва 2,5% са тези, които влизат в противоречие с други възрастни извън 

семейството, като сред тях мнозинство са момчетата в осми или дванадесети клас, а по-

голямата част от тях са посочили, че през последната година са живеели сами.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Употреба на медикаменти, цигари, алкохол и други 

психоактивни вещества 

Медикаменти 

Таблица 1. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Употребявал(а) ли сте някои от изброените 
медикаменти без лекарско предписание?" 

 Да, през 

последните 30 

дни 

Да, през последните 

12 месеца, макар не 

през последните 30 

дни 

Да, но 

преди 

повече от 

12 месеца 

Никога не съм 

употребявал(а) без 

лекарско предписание 

Диазепам 1,1% 0,5% 1,1% 97,3% 

Дормикум 0,7% 0,2% 0,2% 98,9% 

Золсана 0,6% 0,2% 0,1% 99,1% 

Зопиклон 0,6% 0,2%   99,2% 

Ксанакс 0,8% 0,5% 0,9% 97,8% 

Лоразепам 0,9% 0,4% 0,2% 98,6% 

Ривотрил 0,5% 0,4% 0,3% 98,8% 

Седалгин Нео 0,7% 0,3% 0,8% 98,2% 

Сонлакс 0,6% 0,1% 0,2% 99,1% 

Софанакс 0,7% 0,2% 0,3% 98,8% 

Стилнокс 0,6% 0,2% 0,1% 99,1% 

Транксен 0,7% 0,1% 0,2% 99,0% 

Други 

сънотворни/успокоителни 

2,9% 1,0% 1,6% 94,5% 

Акинетон 0,6% 0,2% 0,1% 99,1% 

Акинестат 0,7% 0,2%   99,1% 

Амитриптилин 0,6% 0,2% 0,2% 99,0% 

Мадопар 0,6% 0,2% 0,2% 99,0% 

Серопрам 0,6% 0,1% 0,1% 99,2% 

Трамадол 0,9% 0,1% 0,1% 98,9% 

Хлофазолин 0,7% 0,3% 0,2% 98,8% 

Цикложил 0,7% 0,2% 0,3% 98,8% 

Ципралекс 0,6% 0,4% 0,2% 98,8% 

Друго 3,9% 1,5% 1,2% 93,4% 
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Голямото мнозинство от анкетираните ученици от гимназиален етап на обучението си в 

Шумен никога не са употребявали изброените във въпроса медикаменти без лекарско 

предписание.  

Лекарства, които не са изброени във въпроса, са най-често посочваните медикаменти от 

учениците, като това са предимно болкоуспокояващи. 3,9% (43 ученици) са заявили, че са 

ги използвали в последните 30 дни, а 1,5% – през последните 12 месеца, но не през 

последните 30 дни. При 1,2% от учениците употребата се е случила преди повече от 12 

месеца.  

Сънотворните и успокоителните, които не са изброени във въпроса, са другата категория 

лекарства с относително по-голяма употреба – 2,9% (32 ученици) са ги приемали без 

лекарско предписание в последните 30 дни, 1% – през последните 12 месеца, но не през 

последните 30 дни, и 1,6%  – преди повече от 12 месеца.  

Диазепамът е най-често използваното лекарство – по 1,1% (12 ученици) посочват, че са го 

приемали съответно през последните 30 дни и преди повече от 12 месеца.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Фигура 3. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Колко често сте употребявал(а) без лекарско 
предписание някои от медикаментите от предишния въпрос през последните 12 месеца?" 

 

4,7% или 52 от анкетираните ученици споделят, че през последната една година са 

употребявали някои от медикаментите от предишния въпрос в 1-2 дни. При 2,8% (31 

ученици) става въпрос за употреба средно веднъж месечно, а при 2,7% – в 3 до 10 дни от 

годината. 1,4% е делът на използвалите медикаменти в 2 до 4 дни всеки месец през 

последните 12 месеца. В 1,1% от случаите употребата е почти ежедневна – 5 и повече дни 

седмично. 0,6% от респондентите са използвали медикаменти средно в 2 до 4 дни всеки 

месец. 86,8% от учениците не са употребявали подобни продукти през последните 12 

месеца.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Фигура 4. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Колко често сте употребявал(а) без лекарско 
предписание някои от медикаментите от предишния въпрос през последните 30 дни?" 

 

5,1% от участниците в проучването (57 ученици) споделят, че само веднъж през последните 

30 дни са употребявали медикаменти без лекарско предписание. В 1,4% от случаите става 

въпрос за употреба в рамките на 2-3 дни, а дяловете на използвалите медикаменти в 4-9 дни 

и през 20 и повече дни са съответно 0,3% и 0,6%. 92,5% от учениците не са употребявали 

медикаменти без лекарско предписание през последните 30 дни.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Фигура 5. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Пил(а) ли сте някога хапчета (медикаменти) заедно 
с алкохол?" 

 

8,3% е общият дял на учениците, които споделят, че някога са пили хапчета заедно с 

алкохол. От тях 3,2% (36 ученици) заявяват, че това се е случило през последната една 

година, но не през последните 30 дни, при 2,8%  – преди повече от 12 месеца, а при 2,3% – 

през последните 30 дни. 91,7% от учениците никога не са употребявали медикаменти заедно 

с алкохол.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Фигура 6. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Ако сте приемал(а) медикаменти (сънотворни, 
успокоителни, антидепресанти или антипаркинсонови), как си ги набавихте последния път?" 

 

Рецептата от личен лекар е най-често използваната възможност за набавяне на медикаменти 

– 8,7% от учениците са я посочили. 2,7% от тях са се сдобили с желаните лекарства 

посредством услуга от приятел, познат или роднина. 0,5% и 0,4% са съответно дяловете на 

отговорилите, че са си набавили медикаментите с рецепта от друг лекар, и тези, при които 

това се е случило чрез съдействието на непознато лице. 87,7% от учениците никога не са 

употребявали подобни медикаменти.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Тютюнопушене 

Фигура 7. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Някога през живота си пушил(а) ли сте тютюн 
(цигари, пури или лула)?" 

 

42,4% от участвалите в проучването ученици от Шумен в гимназиален етап на обучение 

заявяват, че някога през живота си са пушили тютюн – било под формата на цигари, пури 

или лула. На противоположната позиция са 57,6% от анкетираните.  

Разпределението по пол показва, че момичетата по-често посочват, че към настоящия 

момент вече са опитвали тютюневи изделия.  

Най-малко ученици от 8-ми клас са заявили, че вече са употребявали тютюн. С 

преминаването в по-горен клас се увеличава делът на респондентите, които отговарят с 

„Да“ на поставения въпрос. Сред учениците от 12-ти клас той е 61,9%.  

Децата на разведени и разделени родители в по-голяма степен посочват, че вече са пушили 

тютюн.  

Учениците, които към момента на изследването вече са употребявали алкохолни напитки, 

по-често заявяват, че също така са пушили и тютюневи изделия.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Възраст, на която е запалена първата цигара 

Фигура 8. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „На колко години бяхте, когато запалихте първата 
си цигара?" 

 

По отношение на възрастта, на която е запалена първата цигари, в 29,2% от случаите това 

се е случило между 13- и 16-годишна възраст (при 15,7% от анкетираните – на 13-14 години 

и при 13,5% – на 15-16 години). 4,8% е делът на отговорилите, че са пушили за първи път 

на 17-18 години, а 4,1% – на учениците, чиято първа употреба се е случила на 11-12 години. 

2% от учениците в Шумен са пушили за първи път до 10-годишна възраст. 60% от 

респондентите никога не са употребявали тютюневи изделия.  

Момчетата по-често са посочвали възраст до 10 години за първа употреба на тютюн, докато 

при момичетата това е валидно за възрастите от 11 до 14 години.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Актуална употреба на цигари и честота на пушене 

Фигура 9. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Кога за последно сте пушил(а) тютюн (цигари, пури 
или лула)?" 

 

19,5% от участвалите в проучването ученици са употребявали тютюневи изделия през 

последните 24 часа, докато 11,2% споделят, че за последен път това се е случило преди 

повече от 12 месеца. Дяловете на учениците, които са пушили през последните 30 дни, но 

не през последните 24 часа, и на отговорилите, че са пушили през последните 12 месеца, но 

не през последните 30 дни, са съответно 5,5% и 5,4%. 58,5% от учениците никога не са 

употребявали тютюневи изделия.  

Разпределението по пол показва, че момичетата по-често са пушили за последно през 

последните 24 часа.  

Прави впечатление, че делът на осмокласниците, които са пушили за последно през 

последните 24 часа, е по-нисък от учениците в останалите класове. С преминаването в по-
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

горен клас все повече ученици посочват последните 24 часа като времевия диапазон на 

последна тютюнева консумация.  

Дяловете на децата на разведени и на разделени родители, които са пушили за последно 

през последните 24 часа, са по-високи от тези на децата, чиито родители живеят заедно.  

Фигура 10. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „В колко дни през последните 12 месеца сте 
пушил(а) цигари, пури или лула?" 

 

По отношение на честотата на употреба на тютюневи изделия с най-голям дял сред 

употребяващите – 15,2%, са учениците, които през последната година са пушил в 5 и повече 

дни седмично. 4,1% от респондентите посочват, че са пушили в 1-2 дни годишно, а 4% – 

средно в 2 до 4 дни седмично. С дялове от 2,7% и 2,3% са съответно употребявалите 

тютюневи изделия в 3 до 10 дни годишно и пушилите средно в 2 до 4 дни седмично. Средно 

веднъж месечно са пушили 2,1% от респондентите. 11,2% от учениците не са пушили през 

последните 12 месеца, а 58,5% – никога не са го правили.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Момичетата по-често посочват, че през последната една година са пушили през 5 и повече 

дни всяка седмица. Те в по-голяма степен посочват и опцията „Средно 2-4 дни седмично“. 

Малко по-голям е делът на момчетата, които не са употребявали тютюневи изделия през 

последните 12 месеца.  

По-големи са дяловете на учениците от 11-ти и 12-ти клас, които са пушили тютюн през 5 

и повече дни седмично през последната една година.  

Децата на разведени и разделени родители по-често споделят за активна консумация на 

тютюн (5 и повече дни седмично) спрямо децата, чиито родители живеят заедно.  

Фигура 11. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „В колко дни през последните 30 дни сте пушил(а) 
цигари, пури или лула?" 

 

13% от учениците в Шумен в гимназиална възраст споделят, че са пушили в 20 и повече 

дни през последния един месец. В 2-3 дни от последните 30 подобно нещо се е случило при 

6,8% от респондентите, а при 5,4% – веднъж. Дяловете на употребявалите тютюневи 
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

изделия в 4 до 9 дни и на отговорилите, че са пушили в 10 до 19 дни от последните тридесет, 

са съответно 2,8% и 2,4%. 11,2% от учениците не са пушили през последните 30 дни, а 58,5% 

никога не са консумирали тютюневи изделия.  

Повече момичета посочват, че през последния месец са пушили в 20 и повече дни. Също 

така по-често от тях посочвана опция е „2-3 дни“ по отношение на дните от последните 30, 

в които са употребявали тютюн.  

По-висок е делът на учениците от 12-ти клас, които споделят, че са пушили в 20 и повече 

дни от последния един месец.  

Месечната консумация в рамките на 20 и повече дни по-често е посочвана от деца на 

разделени и разведени родители.  

Фигура 12. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „През дните от последния месец, когато сте 
пушил(а), обикновено колко цигари на ден пушихте?" 
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

7,8% от участвалите в проучването ученици посочват, че в дните от последния месец, когато 

са пушили, става въпрос за консумация от 4 до 7 цигари дневно. 7,1% са пушили до една 

цигара дневно, докато при 6,1% от респондентите количеството консумиран тютюн възлиза 

на 2-3 цигари дневно. 5% е делът на учениците, които са пушили от 8 до 12 цигари дневно. 

Опцията „От 13 и 17 цигари дневно“ е посочена от 2,1% от анкетираните, докато при 1,6% 

става въпрос за пушене на 18-20 цигари дневно. С много нисък дял – 0,5%, са отговорилите, 

че са пушили повече от 20 цигари дневно. 11,2% от анкетираните не са пушили през 

последните 30 дни, а 58,5% никога не са пушили.  

Разпределението по пол показва, че момичетата по-често посочват „До 1 цигара дневно“ и 

„2-3 цигари дневно“ като количество консумиран тютюн в дните от последния месец, в 

които са пушили.  

Алкохол 

Фигура 13. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Някога през живота си пил(а) ли сте алкохол? (поне 
едно питие - това означава или бутилка / кутия бира 330 мл., или чаша вино 170 мл., или 50 гр. концентрат)." 
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Близо две трети от анкетираните ученици (65,4%) споделят, че към настоящия момент вече 

са консумирали алкохолни напитки. На противоположната позиция са 34,6% от 

респондентите – те никога досега не са употребявали алкохол.  

Момичетата по-често посочват, че към момента на изследването първата алкохолна 

консумация вече се е случила.  

Единствено сред учениците от 8-ми клас делът на неупотребявалите алкохол е по-голям от 

този на употребявалите – 38,1% употребявали срещу 61,9% неупотребявали. Във всички 

останали класове дяловете на вече консумиралите алкохолни питиета са по-големи, като 

най-високите стойности се регистрират след учениците от 11-ти и 12-ти клас.  

Децата на разведени и на разделени родители по-често посочват, че вече са употребявали 

алкохолни напитки.  

Значително по-висок е делът на вече употребявалите тютюневи изделия ученици, които 

посочват, че също така към настоящия момент вече са употребявали и алкохол.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Възраст на консумация на първо питие 

Фигура 14. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „На колко години бяхте, когато изпихте първото 
си питие (не само отделна глътка)?" 

 

По отношение на възрастта, на която е изпито първото алкохолно питие, в 48,9% от 

случаите това се е служило между 13 и 16 години (26,8% от учениците посочват възраст 13-

14 години, а 22,2% - възраст 15-16 години). 5% от анкетираните са консумирали алкохол са 

първи път на 11-12 години, а 4,1% - на 17-18 години. При 2,6% от респондентите първото 

алкохолно питие е употребено до 10-годишна възраст, а една 0,3% са опитали алкохол за 

първи път над 18 години. 39% от учениците никога не са употребявали спиртни напитки.  

Прави впечатление, че възрастовите интервали „13-14 години“ и „15-16 години“ са по-често 

посочвани от момичетата.  

Повече ученици от 9-ти клас посочват възрастите 13 и 14 години като възраст на първа 

употреба на алкохол. При учениците от 11-ти и 12-ти клас това е в сила за възрастовия 

интервал 15-16 години. Също така учениците от 12-ти клас в по-голяма степен споделят за 

първа употреба на алкохол на 17-18 години.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Актуална консумация и честота на консумиране на алкохол 

Фигура 15. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Кога за последно сте пил(а) алкохол? (поне едно 
питие - това означава или бутилка / кутия бира 330 мл., или чаша вино 170 мл., или 50 гр. концентрат)." 

 

С най-голям от анкетираните – 37,7%, са учениците, които заявяват, че за последно са 

консумирали алкохолни напитки през последните 30 дни. 16,1% от респондентите споделят 

за последна алкохолна употреба през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни, 

а при 10,6% последното питие е изпито преди повече от 12 месеца. 35,6% от учениците 

никога не са пили алкохол.  

Разпределението по пол показва, че момичетата по-често свидетелстват за последна 

употреба на алкохол през последните 30 дни.  

С увеличаване на възрастта на респондентите нарастват и дяловете на учениците, които са 

пили алкохол за последно през последните 30 дни.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Учениците, които споделят, че не влизат в конфликт с никого, по-рядко посочват, че са пили 

за последно пред последния месец.  

Децата на разделени и на разведени родители по-често свидетелстват за последна употреба 

на алкохол през последните 30 дни.  

Фигура 16. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „В колко дни сте пил(а) алкохолни питиета през 
последните 12 месеца? " 

 

12,9% от учениците от Шумен са консумирали средно веднъж месечно алкохол през 

последните 12 месеца. При 12,3% от анкетираните употребата на алкохол се е случвала 

средно в 2 до 4 дни всеки месец, а при 11,2% - в 3 до 10 дни от годината. 8,7% е делът на 

учениците, които са консумирали спиртни питиета в 1-2 дни от последната една година. 

Алкохол средно в 2 до 4 дни всяка седмица през последните 12 месеца са употребявали 4,1% 

от респондентите, в 5 и повече дни – 1,2%. 3% от учениците не са пили алкохол в последните 

12 месеца, докато 46,7% никога през живота си не са пили спиртни напитки.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Момичетата по-често свидетелстват за годишна употреба на алкохол в рамките на 3-10 дни, 

както и средно веднъж месечно.  

По-големите ученици по-често консумират алкохолни питиета. Това най-ясно си личи при 

дванадесетокласниците, които в по-голяма степен споделят за употреба на алкохол средно 

в 2 до 4 дни всяка седмица през последната една година.  

Фигура 17. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „В колко дни сте пил(а) алкохолни питиета през 
последните 30 дни?" 

 

По отношение на честотата на употреба на алкохолни питиета за последния един месец с 

равни дялове от 20,5% са посочилите, че пили алкохол веднъж, и отговорилите, че това се 

е случвало в 2-3 дни. 6,7% от учениците са консумирали алкохолни напитки в 4 до 9 дни от 

последните тридесет, а 2,2% – в 10 до 19 дни. В 20 и повече дни пред последния един месец 

алкохол са пили 0,5% от анкетираните. 3% от учениците не са употребявали алкохол през 

последния един месец, докато 46,7% никога не са го правили.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Представителите на женския пол по-често посочват за еднократна консумация на алкохол 

в последните 30 дни, както и в рамките на 2-3 дни.  

Учениците от 12-ти клас в по-голяма степен споделят за употреба на алкохол в 2 до 3 дни, 

както и в 4 до 9 дни от последния един месец.  

Видове консумиран алкохол 

Фигура 18. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Предимно какъв алкохол пиете?" 

 

Концентратите (ракия, коняк, вода и др.) са най-предпочитаните спиртни напитки сред 

учениците от Шумен – 26,8% посочват, че консумират предимно подобен тип алкохол. 

22,9% са посочили виното като най-често употребяваната алкохолна напитка, а 19,9% – 

бирата. Коктейлите са предпочитани от 12,8% от респондентите. 9,6% от учениците нямат 

твърди предпочитания и консумират различни видове алкохол.  

Виното, коктейлите и концентратите са по-предпочитаните алкохолни напитки от 

представителите на женския пол, докато момчетата отдават своите предпочитания на 
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

бирата. По-висок е делът на момичетата, които споделят, че нямат фиксирани 

предпочитания към алкохолните напитки и консумират различни видове. 

Количество консумиран алкохол. Злоупотреба с алкохол 

Фигура 19. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „В дните, в които сте консумирали алкохол през 
последния месец, обикновено по колко питиета сте пил(а)?" 

 

Едно алкохолно питие е най-често посочваното количество консумиран алкохол по 

отношение на дните от последния месец, в които е употребен такъв – около подобна 

позиция се обединяват 18,5% от учениците. 11,4% от респондентите посочват, че са пили 

две алкохолни питиета, а 6,6% – три. 4,7% от учениците са изпили по 4 питиета в дните на 

алкохолна употреба, а 4,1% – 7 и повече. Дяловете на консумиралите 5 питиета и на 

употребилите 6 питиета са съответно 3,4% и 1,7%. 3% от анкетираните ученици не са пили 

алкохол през последните 30 дни, докато при 46,7% алкохолна употреба не се е случвала 

никога през живота им.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Фигура 20. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Кога за последно сте пил(а) по 6 и повече питиета 
в рамките на няколко часа? 

 

21,4% от участвалите в проучването ученици споделят, че последната употреба на 6 и 

повече питиета в рамките на няколко часа се е случила преди повече от 12 месеца. При 

18,5% от респондентите последната завишена консумация на алкохол за кратко време е била 

през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни. 13,5% е делът на анкетираните 

ученици, които за последен път са употребили 6 и повече алкохолни питиета в рамките на 

няколко часа през последните 30 дни. 46,7% от учениците никога не са консумирали 

спиртни напитки.  

Повече момичета посочват, че последната консумация на 6 и повече алкохолни питиета в 

рамките на няколко часа се е случила преди повече от 12 месеца.  

Учениците от 11-ти и 12-ти клас по-често свидетелстват за последна консумация на по-

голямо количество алкохол за кратко време през последните 30 дни. 

Дванадесетокласниците в по-голяма степен споделят за подобно нещо и през последните 12 

месеца, но не през последните 30 дни. Учениците от 11-ти клас по-често посочват, че за 

последно са употребили 6 и повече питиета в рамките на няколко часа преди повече от 12 

месеца.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Фигура 21. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Колко често през последните 12 месеца сте 
консумирал(а) 6 или повече питиета в рамките на няколко часа?" 

 

29,5% е общият дял на учениците, които са консумирали 6 и повече питиета в рамките на 

няколко часа през последните 12 месеца. Сред тях с най-висок дял са отговорилите, че това 

се е случвало в 1-2 дни от годината – 10,2%. 6,6% от респондентите споделят, че са 

употребявали по-голямо количество алкохол в 3 до 10 дни от последната година, а 6,3% – 

средно веднъж месечно. 4,5% е делът на учениците, които са консумирали 6 и повече 

алкохолни питиета за кратко време средно в 2 до 4 дни всеки месец през последните 

дванадесет. 1,4% от респондентите заявяват, че подобно нещо се е случвало средно в 2 до 4 

дни всяка седмица, а 0,5% – в 5 и повече дни седмично. 20,9% е делът на учениците, които 

не са употребявали 6 и повече питиета в рамките на няколко часа пред последната една 

година. 3% са отговорилите, че за този период не са консумирали алкохол, а 46,7% – че 

никога не са употребявали алкохолни напитки.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Разпределението по пол показва, че момичетата по-често споделят, че през последните 12 

месеца са употребявали 6 и повече алкохолни питиета за кратко време в рамките на 1-2 дни. 

Те са с по-голям дял и сред отговорилите, че през последните 12 месеца няма случай, в 

който да са консумирали по-голямо количество алкохол в рамките на няколко часа.  

Фигура 22. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Случвало ли ви се е да се напиете през последните 
12 месеца?" 

 

29,3% е общият дял на учениците, при които е имало случай на напиване през последните 

12 месеца. От тях най-много са тези, при които това се е случвало само веднъж или 2 пъти 

– 19,5%. 4,4% от анкетираните споделят, че са консумирали завишено количество алкохол 

между 3 и 10 пъти през последната година, а 2,8% – че се е случвало средно веднъж месечно. 

За напиване в 2-3 дни всеки месец споделят 1,6% от респондентите, докато 0,7% са се 

напивали средно по веднъж или два пъти всяка седмица. Ежедневната употреба на алкохол 

в големи количества е слабо разпространена – 0,3% от анкетираните заявяват, че подобно 

нещо се е случвало в 6-7 дни всяка седмица. 21,1% от участниците в проучването не са се 
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гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

напивали през последната една година. 3% от учениците не са пили алкохол през 

последните 12 месеца, а 46,7% – никога не са консумирали спиртни напитки.  

Момичетата по-често посочват, че когато им се е случвало да се напият през последните 12 

месеца, става въпрос за един или два такива случая. По-голям дял от момичетата споделят, 

че не са се напивали през последната година.  

Проблеми в резултат от употребата на алкохол 

Фигура 23. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Имал(а) ли сте някога някой от посочените долу 
проблеми във връзка с ваша употреба на алкохол?" 

 

Мнозинството от участвалите в проучването ученици споделят, че не са имали нито един 

от изброените във въпроса проблеми, свързани с тяхната лична употреба – броят на 

отрицателните отговори значително надхвърля броя на положителните. Значителен дял от 

анкетираните също така посочват, че никога не са употребявали алкохол, като за тях може 

да се твърди, че също попадат в групата на тези, които нито един от изброените проблемни 

ситуации. Проблемите с приятели са посочени от най-много респонденти – 8,9%. Като най-

8.9% 7.5%
5.4% 4.4% 4.3%

2.4%

53.2%
54.9%

56.4% 57.4% 57.9%
59.8%

37.9% 37.7% 38.2% 38.2% 37.7% 37.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Проблеми с 
приятелите

Проблеми в 
семейството

Проблеми с 
непознати хора

Проблеми в 
училище

Здравни 
проблеми

Проблеми с 
полицията или 

детски 
педагогически 

стаи

Да Не Никога не съм пил(а) алкохол



                                                

 

 

 
 

35 
 

Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

рядко срещани проблеми, свързани с лична употреба на алкохол, са посочени проблемите с 

полицията или детски педагогически стаи – 2,4% от анкетираните са се сблъсквали с 

подобни проблемни ситуации.    

Момичетата по-често споделят, че вследствие употребата на алкохол са имали проблеми в 

семейството и проблеми с приятели, докато при момчетата по-разпространени са 

проблемите с непознати.  

Психоактивни вещества 

Наркотиците в обкръжението на младите хора  

От получените отговори на редица въпроси, става ясно, че наркотиците са по-скоро рядкост 

в обкръжението на учениците. Сравнително малък дял от тях посочват, че познават лица, 

които приемат какъвто и да е било вид психоактивни вещества.  

Макар процентът на отговорилите с „Да“ да варира значително, като най-ниската стойност 

е  1,2%, а най-високата – 17,2%, всички изброени във въпроса вещества са познати сред 

изследваните лица. 

Таблица 2 Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Има ли хора в обкръжението ви, които употребяват:” 

ИМА ЛИ ХОРА В ОБКРЪЖЕНИЕТО ВИ, 

КОИТО УПОТРЕБЯВАТ: 
Да Не Не знам 

Марихуана 17,2% 55,4% 27,4% 

Амфетамини 8,6% 65,0% 26,5% 

Кокаин 7,3% 65,7% 27,0% 

Метамфетамини (пико и др.) 5,5% 67,0% 27,5% 

Хашиш 4,9% 68,6% 26,6% 

Екстази 4,6% 68,6% 26,8% 

Комбинация от две и повече вещества 4,0% 69,3% 26,8% 

Хероин 3,4% 70,0% 26,6% 

LSD 2,9% 70,3% 26,8% 

Анаболни стероиди 2,5% 72,2% 25,3% 

„Дишане” на лепила, бронз и др. 2,4% 71,4% 26,2% 

Халюциногенни гъби 2,3% 71,7% 26,0% 

Синтетични канабиноиди (Спайс и др.) 2,3% 71,0% 26,8% 

Морфин, Кодеин и др. опиати 2,3% 71,8% 25,9% 

Попърс 1,4% 72,3% 26,2% 

Метадон 1,2% 72,8% 26,0% 
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От изброените във въпроса опции, най-много са учениците, които споделят, че в тяхното 

обкръжение има хора, които употребяват марихуана, амфетамини и кокаин.  

На другата крайност,  най-малко са учениците, които познават лица, употребяващи морфин, 

кодеин и др. опиати, попърс или метадон. По около и близо до 5% са тези, които познават 

лица, употребяващи метамфетамини, хашиш или екстази. 4% от учениците са в едно 

обкръжение с лица, които комбинират две или повече вещества от поместените във въпроса. 

Процентът на тези, които са избрали отговор „не знам“, без значение за кое от веществата 

се отнася, остава относително равен, като се движи в границите между 25% и 27%. 

Сред тези, които са потвърдили, че в обкръжението им има лица, които вземат топ три на 

познатите наркотици, няма значителни разлики по пол. Сходен дял момичета и момчета 

споделят, че имат приятели или познати, които използват споменатите забранени 

субстанции.  

Разлики започват да се наблюдават по отношение на възрастта и класа, в който са 

анкетираните към момента на провеждане на изследването.  

Вещества като метадон и хероин са по-познати на най-големите ученици в изследването, 

докато марихуана, амфетамини и хашиш са посочвани от ученици във всички класове от 

гимназиалния етап на образование. 

Учениците, които познават лица, употребяващи метадон, морфин или хероин, в по-голямата 

си част познават и такива, които пушат марихуана и хашиш, а в хода на изследването сходен 

дял от тях са посочили, че одобряват употребата на хероин, алкохол и цигари, независимо 

от тяхното количеството. 
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 Какво е 

отношението ви 

към: 

Употребата на хероин Пушенето на цигари 

Одобрявам 
независимо 

от 
количеството 

Одобрявам 
при 

ограничени 
количества 

Не 
одобрявам 
независимо 

от 
количеството 

Не мога 
да 

отговоря 

Одобрявам 
независимо 

от 
количеството 

Одобрявам 
при 

ограничени 
количества 

Не 
одобрявам 
независимо 

от 
количеството 

Не мога 
да 

отговоря 

Row % Row % Row % Row % Row % Row % Row % Row % 

Има ли някой 

в 

обкръжението 

ви, който да 

употребява: 

Хероин 

Да 15,8% 5,3% 44,7% 34,2% 15,8% 13,2% 31,6% 39,5% 

Не 0,3% 0,4% 59,5% 39,9% 6,6% 26,4% 32,6% 34,5% 

Не 
знам 

0,3% 0,3% 33,6% 65,8% 3,4% 17,6% 23,1% 55,9% 

 
 Какво е отношението ви 

към: 

Ежедневното пиене на алкохол 

Одобрявам 
независимо 

от 
количеството 

Одобрявам 
при 

ограничени 
количества 

Не 
одобрявам 

независимо 
от 

количеството 

Не мога да 
отговоря 

Row % Row % Row % Row % 

Има ли някой в 

обкръжението ви, 

който да употребява: 

Хероин 

Да 18,4% 26,3% 21,1% 34,2% 

Не 2,8% 25,2% 38,5% 33,5% 

Не 
знам 

1,4% 20,0% 22,4% 56,3% 

Общо за преобладаващата част от учениците, които имат в своето обкръжение лица, 

употребяващи повече от едно психоактивни вещества, е че изпадат в конфликтни ситуации 

не само с родители, близки роднини или съученици, а и с учители или други възрастни 

извън семейството.  

Сред тях са и всички ученици, които през последната година са живели сами или само с 

един родител, който определят за толерантен или по-скоро безразличен по отношение на 

употребата им. 
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Фигура 24. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „През последната година присъствал(а) ли сте на 
купон, на който са се вземали наркотици?” 

 

Общо 9,1% от анкетираните ученици, са посочили, че през последната година са 

присъствали на купон или парти, на което са се употребявали наркотици. За 3,3% това се е 

случвало често, а за малко повече (5,8%) един-два пъти.  

На подобен тип мероприятия попадат почти равни дялове момичета и момчета предимно в 

десети, единадесети или дванадесети клас.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Фигура 25. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос “Ако ваш приятел ви предложи да опитате някакъв 
наркотик ще се съгласите ли?” 

 

Над 80% от учениците са категорични, че не биха опитали наркотик, ако техен приятел или 

познат им предложи. Едва 4,2% отговарят, че биха опитали, а 8,3% не са сигурни как биха 

постъпили в конкретната ситуация.  

Сред категоричните в отказа си, не се наблюдават значителни разлики по пол. 

Приблизително равен дял момичета и момчета не биха опитали наркотици, дори да им бъде 

предоставено от техен близък или приятел.  

С нарастване на възрастта и съответно класа, нараства и делът на тези, които все още се 

колебаят как биха постъпили, ако към тях бъде отправено подобно предложение. Все пак, 

сред несигурните ученици попадат представители на всички класове от гимназиалния етап 

на обучение, като лек превес взимат момичетата. 

По-склонни да се възползват от предложението пък, са учениците в десети и дванадесети 

клас, сред които по-голям дял момчета. В по-голямата си част те живеят сами, а в 

обкръжението си имат познат или приятел, който употребява поне едно психоактивно 

вещество. 
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Фигура 26. Процентно разпределение  на отговорилите на въпрос „На вас лично предлагали ли са ви наркотици през 
последните 12 месеца?” 

 

Малко над 74% от анкетираните ученици, са отбелязали, че през последните дванадесет 

месеца не се е случвало някой лично да им предложи наркотици. За същия период, 1 – 2 

пъти подобно предложения са получили 9,5%, а обект на системно предлагане в рамките на 

40 пъти и повече са били 1,6% от попадналите в изследването лица.  

Между 3 и 5 предложения са получили 2,4% от учениците, а между 6 и 9 – 1,1%. Над 10 

пъти са подканяни общо, 3,2%, като тези между 10 и 39 пъти са общо 1,6%. 

Учениците, които получават най-много предложения (повече от 40) за една календарна 

година, са предимно момчета, като преобладаващата част от тях, към момента на попълване 

на анкетата, са отбелязали, че са в дванадесети клас.  

По-голям дял от тях са посочили, че влизат в пререкания с възрастни извън семейството си, 

като в същото време споделят, че родители им са разделени или са изгубили един от тях.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Преобладаващата част учениците, на които наркотици са предлагани по-често са посочили 

и че в обкръжението си има познат или приятел, който употребява комбинация от две и 

повече психоактивни вещества, едното от които е марихуана. 

Предложение за употреба на наркотици между 1-2 пъти за последните 12 месеца, получават 

най-често учениците в единадесети или дванадесети клас, като сред тях попадат основно 

лица, които влизат в конфронтират освен с приятели, съученици и родителите и с учители 

и други възрастни извън семейството. Сред тях по-голям дял са момичетата. 

Фигура 27. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Откъде предимно знаете за въздействието и 
последствията от употребата на наркотици?” 

 

2.5%

2.9%

3.0%

6.8%

10.4%

10.6%

11.2%

21.2%
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Филмите и интернет са най-популярните канали, от които учениците посочват, че черпят 

информация за въздействията и последствията от употребата на наркотиците. Познанията 

на съответно 32,2% и 29,3% се базират разкази на техни приятели и познати или разговори 

с родители. От предавания по телевизията, информация са получили 29,1%, а 28,1% 

разчитат на информация предоставена от техни учители или други педагогически 

специалисти. 

Лични наблюдения за въздействието на наркотиците имат  21,2%, като тази опция е 

избирана от ученици, които не са опитвали лично, но в обкръжението си имат хора, които 

употребяват наркотици.  

По-малък процент от изследваните ученици черпят информация от разговори с други 

роднини, от специализирани лекции или обучения и книги, вестници, специализирана 

литература или предавания по радиото.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Употреба на наркотици 

Делът на анкетираните ученици, които са употребявали наркотични вещества някога през 

живота си е 10,5% от цялата изследвана съвкупност. Когато обаче биват изброени 

конкретни вещества, процентите намаляват и преобладаващата част от отговорилите 

посочват, че никога не са употребявали посочените наркотици. Това от своя страна е повод 

за ниското процентно разпределение на останалите, приемащи такива. 

Фигура 28. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Някога през живота си употребявал(а) ли сте 
наркотични вещества, вкл: канабис (марихуана, хашиш), стимуланти (амфетамин, метамфетамин, екстази, 
кокаин), халюциногени, инхаланти, анаболни стероиди?" 

                     

Таблица 3. Средна възраст на първа употреба на някое от посочените по-долу вещества 

Средна възраст на първа употреба на веществата: 

Хероин 12,0 

Метадон 12,0 

Морфин, Кодеин и др. опиати 12,8 

Кокаин 14,3 

Амфетамини 14,6 

Метамфетамини (пико и др.) 14,9 

Екстази 13,8 

LSD 13,6 

Халюциногенни гъби 13,2 

Синтетични канабиноиди (Спайс и др.) 14,0 

„Дишане” на лепила, бронз и др. 14,6 
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Попърс 13,8 

Анаболни стероиди 12,5 

Комбинация от две и повече вещества 14,5 

 

От получените единични отговори, става ясно, че лицата, които са посочили, че са 

употребявали кокаин, попадат в най-широкия спектър от възрасти. Най-рано споменатото 

вещество са опитани от ученици на единадесет годишна възраст.  

Възрастта остава сходна при първа употреба на хероин, и метадон, като в същото време 

остава и на най-ниската посочвана. При вещества като амфетамини, метамфетамини и 

дишане на лепила, бронз и др. възрастта нараства на 14 години. 

Таблица 4. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Кога за последно сте употребявал(а) посочените 
по-долу вещества?” 

Кога за последно сте 

употребявал(а) посочените 

по-долу вещества? 

През 

последните 

30 дни 

През 

последните 12 

месеца, но не 

последните 30 

дни 

Преди 

повече от 12 

месеца 

Никога 

Амфетамини 1,1% 0,5% 0,4% 98,1% 

Метамфетамини (пико и др.) 0,9% 0,1% 0,3% 98,7% 

Морфин, Кодеин и др. опиати 0,8%   99,2% 

Кокаин 0,8% 0,3% 0,2% 98,7% 

Екстази 0,8% 0,5% 0,1% 98,6% 

Синтетични канабиноиди 0,8% 0,4% 0,5% 98,4% 

Хероин 0,7%   99,3% 

Метадон 0,7%   99,3% 

„Дишане” на лепила, бронз и 

др. 

0,7% 0,1%  99,2% 

Попърс 0,7%  0,3% 99,0% 

Анаболни стероиди 0,7%  0,1% 99,2% 

Комбинация на две и повече 

вещества 

0,7% 0,2% 0,3% 98,8% 

LSD 0,6% 0,2% 0,1% 99,1% 

Халюциногенни гъби 0,6% 0,1% 0,1% 99,2% 

 

Когато става дума за средна възраст на първата употреба, по-голямата част от веществата 

поместени във въпроса, са опитани от учениците, когато са били на 13,6 години. При 
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

употребата на 6 от всички 14 вещества (сред които амфетамини и метамфетамини), средната 

възраст е 14 години, а при 4 от тях стойностите падат до 12 години. 

Разрези по пол и клас не могат да бъдат направени, поради значителната разлика в 

процентните разпределения и високият дял на неупотребяващите наркотици ученици. 

Все пак, лицата, които са посочили години на първа употреба на изброените вещества, са 

посочили, че в обкръжението си имат хора, които употребяват повече от един вид 

наркотично вещество и през последната година са получавали поне една покана за употреба 

на наркотици. 

През последните 30 дни, най-голям дял от учениците са посочили, че са употребили 

канабис, амфетамини и метамфетамини. През последните 12 месеца, но не през последните 

30 дни, най-употребявани са канабис, амфетамини и екстази, а като цяло, през последната 

година, амфетамините остават най-употребявания наркотик сред учениците след канабиса. 

Момчетата употребяват в по-голяма степен, спрямо момичетата, като първите са 

мнозинство при употребата на всички вещества през последните 30 дни. През последния 

месец най-много са представителите на 11-ти и 12-ти клас, които са признали, че 

употребяват наркотици, като най-често те са вземали най-малко две от веществата. 

За периода „през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни“, по- активни в своята 

употреба остават от най-големите класове, като най-много от тях са прибягвали до употреба 

на канабис, кокаин, амфетамини, екстази и LSD. 
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Таблица 5. Процентно разпределение  на отговорилите на въпрос „Каква беше причината за първата ви употреба на 
някое от веществата, посочени в предишните два въпроса?” 

 

Най-разпространената причина за първа употреба на психоактивни вещества сред 

учениците е свързана с любопитство и стремеж към изпитване на удоволствие и временен 

приятен ефект. 1,7% са опитали за разнообразие.  

По-малък дял от употребяващите ученици, са прибегнали до наркотични вещества, за да се 

преборят с натрупан психологически стрес или да се откъснат от действителността. Това са 

причини най-често посочвани от ученици, между 16 и 17 години, които изпадат в 

конфликтни ситуации предимно с родители или други възрастни. 
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гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Срещат се и други единични случаи, в които причината за употреба се е оказала свързана с 

по-лесно приобщаване към конкретна група и тип поведение или за да се почувстват 

„различни“.  Едва 0,5% са отбелязали, че са били принудени от друг човек да опитат някое 

от забранените вещества. 

Таблица 6. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „В колко дни през последните 12 месеца сте 
употребявал(а) някое от посочените по-долу вещества?” 

В колко дни 

през 

последните 12 

месеца сте 

употребявал 

(а) някое от 

посочените 

по-долу 

вещества? 

1-2 

дни 

годи

шно 

3-10 

дни 

годи

шно 

Веднъж 

месечно 

2-4 дни 

месечно 

2-4 дни 

седмично 

5 и 

повече 

дни 

седмично 

Не през 

послед-

ните 12 

месеца 

Никога 

не съм 

употре- 

бявал(а) 

Морфин, 

Кодеин и др. 

опиати 

0,1%  0,1%  0,1% 0,5% 6,9% 92,3% 

Амфетамини  0,1% 0,7%   0,5% 6,8% 92,0% 

Метамфетами

ни /пико и др. 

  0,4%   0,5% 7,0% 92,2% 

Екстази 0,5%  0,1% 0,1% 0,1% 0,5% 6,8% 92,1% 

LSD 0,1%  0,2% 0,1%  0,5% 6,9% 92,3% 

Халюциноген

ни гъби 

  0,1%   0,5% 7,0% 92,4% 

Синтетични 

канабиноиди 

0,4% 0,2% 0,1%  0,1% 0,5% 6,5% 92,3% 

„Дишане” на 

лепила, бронз 

и др. 

0,3%  0,1%   0,5% 6,8% 92,4% 

Попърс 0,1%  0,1%  0,1% 0,5% 6,8% 92,4% 

Анаболни 

стероиди 

0,1% 0,1% 0,1%   0,5% 6,9% 92,3% 

Комбинация 

на две и 

повече 

вещества 

0,1%  0,2%   0,5% 7,0% 92,2% 

Хероин 0,1% 0,1% 0,1%   0,4% 7,2% 92,2% 

Метадон 0,1%  0,2%  0,1% 0,4% 7,0% 92,3% 

Кокаин 0,2% 0,1% 0,4%   0,4% 6,6% 92,4% 

 

Най-голям дял, както от момчетата, така и от момичетата посочват, че за пръв път са 

употребили дрога от любопитство или за да изпитат желан и търсен приятен ефект. Също 

така, тези които са били любопитни са посочили, че в обкръжението си имат лица, които 
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вземат повече от един вид забранени субстанции, а най-често информация за въздействието 

от тях набавят чрез лични наблюдения. 

В унисон с предходните въпроси, преобладаващата част от учениците посочват, че не са 

употребявали никое от изброените във въпроса вещества. Без значение за каква честота се 

отнася, единични случаи са посочили, че за последната година са употребявали някое от 

посочените във въпроса вещества.  

Въпреки ниските проценти, е интересно да се отбележи, че най-често (5 и повече пъти 

седмично), сходен дял от отговорилите са употребили всички 15 вещества. Отново всички 

субстанции са употребявани и веднъж месечно, като в този случай, най-много са тези, които 

са употребили амфетамини (8 ученика). 

Таблица 7. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „В колко от последните 30 дни сте употребявал(а)  
някое от посочените по-долу вещества?” 

В колко от 

последните 30 дни 

сте употребявал(а)  

някое от посочените 

по-долу вещества? 

Веднъж 2-3 4-9 10-19 20 и 

повече 

Не през 

посл. 30 

дни 

Никога не съм 

употребявал(а) 

Метамфетамини 

(пико и др. ) 

0,3%   0,1% 0,5% 6,6% 92,6% 

Хероин 0,1%   0,1% 0,4% 6,7% 92,8% 

Екстази 0,4% 0,1%   0,4% 6,6% 92,6% 

„Дишане” на 

лепила, бронз и др. 

0,1%  0,1% 0,1% 0,4% 6,5% 92,9% 

Попърс 0,2% 0,2%   0,4% 6,4% 92,9% 

Анаболни 

стероиди 

0,1%   0,1% 0,4% 6,5% 93,0% 

Метадон 0,1% 0,1%   0,3% 6,7% 92,9% 

Морфин, Кодеин и 

др. опиати 

0,1%  0,1% 0,2% 0,3% 6,6% 92,8% 

Кокаин 0,1% 0,1% 0,2%  0,3% 6,4% 93,0% 

Амфетамини 0,5% 0,2% 0,4%  0,3% 6,2% 92,5% 

LSD 0,1%  0,1% 0,1% 0,3% 6,6% 92,9% 

Халюциногенни 

гъби 

0,1%   0,1% 0,3% 6,7% 92,9% 

Синтетични 

канабиноиди 

0,5% 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% 5,9% 93,0% 

Комбинация на 

две и повече 

вещества 

0,2% 0,1% 0,1%  0,3% 6,6% 92,8% 
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Отново, мнозинството от изследваните ученици посочва, че не са употребявали наркотични 

вещества. Над 98% са тези, които твърдят, че никога или поне през последните 30 дни не са 

употребявали нито едно от веществата поместени във въпроса.  

Единични случаи са посочили, че за последния месец са употребили някое от забранените 

вещества 20 и повече пъти, като еднакъв дял са вземали хероин, екстази, попърс или са 

дишали лепила, бронз и др. 

Когато фокусът се измества върху наркотични вещества, които се приемат под формата на 

инжекции, процентът на употребилите е едва 0,9%, за трите разглеждани във въпроса 

периода. 99,1% са тези, които никога не са използвали такива вещества. 

Фигура 29. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Инжектирали ли сте си някога наркотични 
вещества?” 

 

Употреба на канабис 

По отношение на употребата на марихуана и хашиш, делът на употребяващите също остава 

малък. 89,5% от учениците посочват, че никога не са употребявали марихуана, а тези, които 

сa признали са общо 10,5%. Най-често – през последните 24 часа, от веществото са опитвали 

0,7% от учениците, като сред тях има представители на всички класове с изключение на 
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единадесетокласниците. През последните 12 месеца по-голямата част от тях са присъствали 

на събиране, на което са били употребявани наркотици, и са получавали поне една покана 

за употребата им. 

Фигура 30. Процентно разпределение  на отговорилите на въпрос „Кога за последно сте употребявал(а) марихуана:” 

 

През последния месец, но не през последните 24 часа, марихуана са употребили 3,6% от 

учениците, а през последните 12 месеца, но през последните 30 дни – 2,6%. Най-отдавна от 

наркотика са опитвали 3,5% от учениците, попаднали в изследването. 

В по-далечните периоди, марихуана са опитвали представители от всички изследвани 

класове. За всички от тях е характерно, че в обкръжението си имат познат, който употребява 

поне едно психоактивно вещество, а самите те са определили родителите си като 

толерантни по отношение на употребата на наркотични вещества. 
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Фигура 31. Процентно разпределение  на отговорилите на въпрос „Кога за последно сте употребявал(а) хашиш:” 

 

При употребата на хашиш, процентът на тези, които никога не са опитвали нараства още 

повече и достига 97,8% от отговорилите. Следователно, всички признали, че са 

употребявали веществото, без значение кога се е случвало за последно са 2,2% от всички 

анкетирани ученици.  

Най-много са тези, които са споделили, че са употребили хашиш през последния месец, но 

не през последните 24 часа – 0,7%,  а тези, които са опитвали най-скоро (през последните 

24 часа) са едва 0,5% или 6 от всички изследвани ученици. Последните, са над 15 годишна 

възраст и са посочили, че освен хашиш през последните 30 дни са употребявали още 

амфетамини, екстази и кокаин. 

От въпроса за възраст на първа употреба на канабис, става ясно, че всички, които някога са 

опитвали подобно вещество са започнали между 13 и 16 години. Най-често срещания 

отговор е 14 години.  
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На тази възраст за първи път опитват предимно момичета, които са посочили, че са в девети, 

десети или единадесети клас. По-голямата част от момчетата, които са опитвали наркотика, 

са опитали на 15 години, а към момента на попълване на анкетата са посочили, че са на 16 

или 17 навършени години.  

Фигура 32. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „В колко дни сте употребявал(а) канабис през 
последните 12 месеца:” 

 

Най-много, но най-спорадични ползватели са по-голям дял от учениците, защото посочват, 

че са употребявали канабис между 1 и 10 дни за цялата година. Случайните употребяващи 

са посочили, че познават лица, които употребяват поне едно от наркотичните вещества, а 

за тяхното въздействие съдят основно на база личните си опити с тях. 

Веднъж или средно между 2-4 дни месечно, са употребявали 1,4% от отговорилите ученици. 

Те също имат познати, които употребяват наркотици, като най-често се информират за 

тяхното въздействие именно от разкази на приятели.  
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Най-редовни в своята употреба (5 и повече пъти седмично) са 0,6% или 7 от отговорилите 

ученици. Сред тях има представители на най-малките и най-големите ученици, попаднали 

в изследването. Въпреки разликите във възрастта, най-често употребяващите са предимно 

лица, които изпадат в конфликтни ситуации със своите родители, чието мнение по 

отношение на наркотиците е по-скоро отрицателно. 

Фигура 33. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „В колко дни сте употребявал(а) канабис през 
последните 30 дни:” 

 

Повече 95% от отговорилите ученици, са посочили, че никога или през последните 30 дни 

не са употребявали канабис. Най-много пък са тези, които са пушили веднъж или 2-3 дни 

за последния месец. 0,5% са тези, които са употребявали наркотика почти всеки ден от 

последните 30.  

Последните са предимно ученици, които влизат в конфликти не само с родители и близки, 

а и с други възрастни извън семейството. Същите имат познати, които употребяват 
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наркотици, а през последните 12 месеца са получили между повече от пет предложения за 

употреба на наркотични вещества. 

Фигура 34. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Употребявал(а) ли сте някога канабис в 
комбинация с алкохол?” 

 

От учениците, които са употребявали канабис, без значение кога за последно се е случвало, 

малък дял са отбелязали, че в комбинация с него са пили алкохол. За 1,2%  това се е случвало 

през последните 30 дни, а за други 1,4% това се е случвало през последните 12 месеца, но 

не през последните 30 дни.  

Едва 0,9% са го правили преди повече от година, а приблизително 97% не са опитвали 

подобна комбинация никога.  

Почти равни са дяловете на момичетата и момчетата, които са приемали едновременно 

алкохол и канабис в последния месец, като те са предимно в дванадесети клас. 
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Сред тези ученици, които употребяват канабис се наблюдава по-висок дял на случаите, при 

които родителите са разделени и често се конфронтират с тях. В същото време, вземащите 

конкретните вещества са част от групи, в които има други употребяващи лица и през 

последната година са попадали на купон, на който са били предлагани и употребявани 

наркотици.  

 

Употреба на дизайнерски наркотици. Източници на снабдяване и 

форма 

Фигура 35. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Някога употребявал(а) ли сте нови психоактивни 
вещества (т.нар. от медиите „дизайнерски” наркотици) или продукти, различни от вече познатите и 
разпространявани, като „весел чай“, спайс, бонзай, соли за вана, билков тамян и пр.?” 

 

 

83,1% от анкетираните ученици никога не чували за т.н. „дизайнерски наркотици”. Други 

15,5% са чували, но никога не са употребявали такива. Едва 1,5% от са опитвали, като 
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според честотата на употребата най-много са тези, които са го правили през последния 

месец.  

Важно е да се отбележи, че зад получените отговори за употреба, стоят отново същите 0,6% 

(7 ученика), които в предходните въпроси заявяват, че са редовни в употребата на 

марихуана и хашиш. 

Фигура 36. Процентно разпределение  на отговорилите на въпрос „През последните 12 месеца в колко дни сте 
употребявал(а) някое от веществата, описани в предишния въпрос?” 

 

По-конкретно, употребата на дизайнерските вещества за повечето, които са се докосвали до 

тях се случа 1-2 пъти годишно, като поради малкият им абсолютен брой, не могат да бъдат 

направени значими разлики по пол, възраст или друг признак. 

Макар и единични случаи, учениците, които са употребявали споменатите вещества, са се 

снабдявали с тях чрез дилър или свои приятели или съученици. Само 4 от всички 

употребяващи ученици,  набавят вещества през интернет магазини, без значение дали става 
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въпрос за български или чуждестранен магазин/сайт, а предпочитаната форма, в която са 

употребявани дизайнерските вещества е растителна смес за пушене. 

Като цяло, много малък брой ученици са запознати с т.н. „дизайнерски наркотици”. Те са 

употребявани по-рядко в сравнение с вещества като марихуана, хашиш, амфетамин и  

кокаин. 

Други зависимости 

Поредица от въпроси поставят на проверка конкретни занимания и активности, 

разглеждайки ги през честота на тяхното случване и практикуване от страна на 

изследваните ученици. 

Фигура 37. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „През последните 30 дни колко време на ден сте 
прекарали, играейки игри(сами или с други хора), използвайки компютър, таблет, смартфон, конзоли или други 
електронни устройства?” 

  

Времето, което учениците прекарват играейки игри (сами или с други хора), използвайки 

компютър, таблет, смартфони, конзоли или други електронни устройства е разглеждано 

условно в два периода – в училищни и в почивни дни.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Малко повече от 30% от учениците в Шумен заявяват, че в последните 30 дни не са играли 

на електронни игри в почивните дни, а почти 39%, че не са играли на такива игри в 

училищните дни.  

Като цяло в училищните дни по-малък дял от учениците прекарват дълги часове в 

компютърни и други електронни игри. За този период, най-голям дял ученици прекарват 

между 2 и 3 часа в електронни игри (18,3%) и около един час (14,5%). Учениците, които 

прекарват повече от 4 часа в подобни занимания са общо 15,7%, като значителен остава 

делът на тези, които все пак отделят по 30 минути за игри и в дните, в които учат – 12,7%. 

В почивните дни се наблюдава увеличение на часовете, в които учениците играят 

компютърни и други електронни игри и основния дял на учениците се измества към 

употребата на игрите между 2 и повече часа на ден. Спадат дяловете на използващите 

игрите до 30 минути на ден и от 12,7% в учебни дни стават около 6,7% в почивните дни. 

Същото се наблюдава и в дела на учениците, които играят около час на ден. Докато в 

учебните дни това са близо 15% от учениците, то в почивните те спадат до 12,8%, които 

играят около час на ден.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Фигура 38. Процентно разпределение на отговорите по въпрос: „През последните 30 дни колко време на ден сте 
прекарали играейки  игри (сами или с други хора), използвайки компютър, таблет, смартфон, конзоли или други 
електронни устройства в училищни дни?“ по пол. 

 

Наблюдават се разлики по продължителността на употребата на компютърни и други 

електронни игри по пол в училищни дни.  

Според данните, момчетата играят по-често компютърни и онлайн игри през учебните дни, 

в сравнение с момичетата. При момичетата, 42,4% заявяват, че не са играли компютърни, 

електронни или други подобни игри в учебни дни, докато при момчетата този процент е с 

приблизително 10 п.п. по-малко (33,5%).  

От момчетата, които играят на такива игри в учебни дни, само 9,4% са онези, които казват, 

че играят до 30 минути на ден, докато при момичетата този процент е 15%.  Дяловете на 

играещите около един час на ден в учебни дни се изравняват между момичетата и момчетата 

и са приблизително равни. За момчетата, това за 14,3% от участвалите в проучването, а при 

момичетата са 14,7%.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

В сравнение с момичетата, дела на момчетата, които играят межди 2- 3 часа на ден в учебни 

дни е по-висок. За тях това за 22,8% от отговорите, докато при момичетата това са 15,3%. 

При играещите по 4-5 часа на ден, момчета вземат лека преднина пред момичетата, като 

тенденцията се запазва и при тези, които играят по 6 и повече часа на ден в учебни дни. От 

момчетата 11,4% играят по 6 и повече часа на ден в учебни дни, докато при момичетата, 

този процент е 6,2%.  

Според получените отговори можем да направим извод, че и момичетата и момичетата 

отделят голям брой часове за компютърни и други електронни игри.  

Докато при момичетата най-често се наблюдава използването на компютърни игри между 

2 и 3 часа на ден и над 42% изобщо не играят на игри в учебни дни, то при момчетата, по-

голямата част играят също между 1 и 3 часа на ден, но само около 33,5% не играят изобщо, 

а цели 5,2 п.п. повече момчета спрямо момичетата играят над 6 часа на ден.  

Фигура 39. Процентно разпределение на отговорите по въпрос: „През последните 30 дни колко време на ден сте 
прекарали играейки  игри (сами или с други хора), използвайки компютър, таблет, смартфон, конзоли или други 
електронни устройства в почивни дни?“ по пол. 
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Поведението на учениците по пол в почивните дни показва сходни тенденции, като и за 

двата пола дела на онези, които не играят изобщо спада.  

По-голяма част от момичетата изобщо не играят на компютърни или други електронни 

игри, като около 33% от тях не играят на такива игри в почивните дни. При момчетата този 

процент е почти 26%. Спада и делът на момчетата, които играят до 30 минути на ден в 

почивните дни. Докато в учебните дни това са 9,4%, то в почивните те спадат до 4,2%.  

При момичетата, дела на онези, които играят до 30 минути на ден също спада и от 15% в 

учебни дни спада до около 8,3% в почивните. При момчетата спада и дел на онези, които 

играят само около час в почивните дни и стига до 11,2% в почивните дни, в сравнение с 

около 14,3% в учебните дни.  

Делът на момичетата нараства не само при отделяне на 2-3 часа на ден за игри. Процентите 

при момчетата, които играят между 4 и 5 часа  и по 6 и повече часове на ден в почивните 

дни се увеличават почти двойно. Между 4 и 5 часа в почивни дни играят 14,5% от 

момчетата, а по 6 и повече часа играят 26,3% от момчетата.  

Макар данните да показват, че учениците отделят значителна част от своето време за  

онлайн дейности и други електронни игри, без значение дали е по време на учебната 

седмица или през почивните дни, не можем задължително да заключим, че те са белег за 

пристрастяване.  

Все пак, отговорите дават информация за налична разлика в поведението на момичетата и 

на момчетата по отношение на времето прекарано в онлайн и други електронни игри, както 

в учебни, така и в почивни дни, като по-често момчетата са склонни да прекарват повече от 

4 часа на ден в онлайн или електронна среда.  

При разглеждане на участието на ученици в различни форми на залагания и хазартни игри 

е важно да се има предвид, че не голяма част от извадката от ученици би могла да покрие 

критериите за легален достъп до тях. Въпреки това, има ученици на различни възрасти, 

които заявяват, че са участвали в една или друга форма на хазартни игри.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Таблица 8. Процентно разпределение на отговорите на въпрос „Колко често през последните 12 месеца сте 
участвали в някоя от следните активности?” 

Колко често през 

последните 12 месеца 

сте участвали в някоя 

от следните 

активности? 

Поне веднъж 

седмично 

Поне веднъж 

месечно 

Няколко пъти 

или по-рядко 

Не съм участвал(а) 

Томболи 1,9% 1,3% 8,6% 88,2% 

Български спортен 

тотализатор 

1,6% 1,3% 2,3% 94,8% 

Лотарийни игри 

(билети) 

1,5% 1,4% 5,8% 91,4% 

Игри с игрални 

автомати 

1,5% 0,4% 1,8% 96,3% 

Игри на игрални 

маси в казино 

1,4% 0,4% 0,9% 97,4% 

Залагания в интернет 1,2% 0,6% 1,6% 96,6% 

Числови игри тип 

„Бинго“ 

0,8% 0,6% 1,6% 96,9% 

Залагания в 

букмейкърски 

пунктове 

0,6% 0,3% 0,3% 98,8% 

 

Средно 95% от учениците в Шумен не участват или не са участвали в никакви форми на 

залагане и хазартни игри.  

От друга страна между 0,6% и 1,9% от учениците участват в различни форми на залагания 

всяка седмица. Най-популярната форма на залагания на ежеседмична база представляват 

томболите (1,9% или 21 ученици), следвано от и игрите на българския спортен тотализатор 

(1,6% или 18 ученици ) и други лотарийни игри/билети (1,5% или 17 ученици).  

На месечна база най-популярните хазартни игри са именно лотарийните игри/билети (1,4% 

или 15 ученици), игрите на българския спортен тотализатор (1,3% или 14 ученици) и 

томболи (1,3% или 14 ученици). Не се наблюдава засилено участие на учениците на месечна 

база в хазартни и  други игри със залагане. 

При участието в хазартни игри на годишна база, 8,6% от отговорилите на въпроса заявяват, 

че участват в томболи, а 5,8%, че са участвали в лотарийни игри. Следващата най-популярна 

форма на залагане сред учениците на годишна база са игрите на българския спортен 

тотализатор (2,3%) и игрите на игрални автомати (1,8%). Данните показват, че по-голям дял 
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

от учениците играят на хазартни игри няколко пъти в  годината, в сравнение с онези, които 

играят поне веднъж месечно и поне веднъж седмично.  

Фигура 40. Участие в лотарийни игри. Процентно разпределение на отговорите по въпрос „Колко често през 
последните 12 месеца сте участвали в някоя от следните активности“ за всеки посочил нещо различно от „Не съм 
участвал“ по пол 

 

Общият поглед върху данните по пол показват по-голяма склонност на момчетата да 

участват в различни форми на хазартни игри, но когато разглеждаме всяка форма по 

отделно момичетата са по-активни в поне три от тях. 

Томболите са най-популярната форма на участие в хазарт и за двата пола, като тук техните 

дялове се разминават малко – при момчетата 10,7% е участието в томболи с различна 

честота през годината, докато при момичетата делът е по-висок – 12,5%.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

При участието в лотарийни игри 10% от момчетата с различна честота през годината 

участват в такива игри, докато при момичетата това са малко над 7%. При игрите на 

българския спортен тотализатор се наблюдава сходна тенденция – 5,4% от момчетата и 

5,1% от момичетата практикуват подобна форма на хазартни игри.  

Игрите на игрални автомати привличат повече момчетата, като 4,7% от тях заявяват че с 

различна честота през годината участват в такива игри, докато при момичетата този 

процент е 3%. При игрите на игрални маси в казино разликата се запазва – при момчетата с 

различна честота 2,9% участват в такива игри, докато при момичетата това са 2,4%.  

При залаганията в букмейкърски пунктове голямата разлика между момчетата, които 

участват са 2,5% спрямо момичетата – едва 0,3%. Това вероятно се дължи на по-големия 

интерес на момчетата към спортовете и залаганията на спортове, каквито обикновено са 

залаганията в букмейкърските къщи.  

При числовите игри тип „Бинго“ не се наблюдава такава силна разлика между поведението 

на момичетата и момчетата, но първите взимат лек превес. 
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Информираност и нагласи относно употребата на 

психоактивни вещества 
 

Фигура 41. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Според вас употребата на наркотици проблем ли 
е за:" 

 

Употребата на наркотични вещества се разпознава като проблем от учениците от Шумен – 

мнозинството от тях го определя като проблем и за страната (54,1%), и за града (51,1%), и 

за конкретното училище, от което са респондентите (52,2%). На противоположното мнение 

са съответно 9,5%, когато става въпрос за страната, 11,8%, когато говорим за конкретния 

град и 13,5%, когато става дума за конкретното училище. Съществени са дяловете и на 

учениците, които се затрудняват да оценят доколко употребата на наркотици представлява 

проблем (36,3% – за страната, 37,1% – за града, 34,1% – за училището).  

Разпределението по пол показва, че момичетата в по-голяма степен разпознават употребата 

на наркотици и за страната, и за града, и за училището.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Учениците, които някога са употребявали наркотични вещества, доста по-рядко определят 

използването на наркотици и за страната, и за града, в който живеят, и за училището, в което 

учат.  

Фигура 42. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Според вас каква е причината връстниците ви да 
употребяват наркотици?" 

 

 

 

27.7%

5.0%

5.7%

6.0%

11.7%

12.1%

16.0%

17.6%

18.5%

19.8%

21.7%

22.6%

23.0%

31.4%

32.8%

33.4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Друго

Защото е лесно достъпно

Защото възрастните не харесват такова поведение и 
това ги скандализира

Защото са млади,а младите хора употребяват 
наркотици

За да покажат, че са самостоятелни личности

В повечето случаи някой ги е принудил

От скука

Защото човек или хора, които харесват, употребяват 
наркотици

За да се почувстват различни от останалите

Защото се чувствам самотни

За да се откъснат от действителността

За да отстранят психологически стрес

За да подтиснат собствените си проблеми при 
общуването

За удоволствие, за да изпитат временен приятен 
ефект

От любопитство

За да бъдат приете от другите (групата, компанията)



                                                

 

 

 
 

67 
 

Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Нуждата да бъдат приети от другите (групата, компанията), любопитството, както и 

удоволствието и желанието да бъда изпитан временен приятен ефект са трите най-често 

посочвани причини, с които учениците си обясняват употребата на наркотици от своите 

връстници – техните дялове са съответно 33,4%, 32,8% и 31,4%. 23% от респондентите 

търсят причината за използването на наркотици в желанието на използващите да потиснат 

собствените си проблеми при общуване, докато за 22,6% отстраняването на 

психологическия стрес е ключова за прибягването до наркотични вещества. Нуждата от 

„бягство от действителността“ е причина за употреба на психоактивни вещества според 

21,7% от анкетираните ученици, а според 19,8% – чувството за самота. Харесван от тях 

човек, който употребява наркотици, както и скуката са сред оставалите по-разпространени 

сред учениците причини за прибягване до подобни вещества.  

С изключение на причината „Защото възрастните не харесват такова поведение и това ги 

скандализира“, която е по-често посочвана от момчетата, всички останали причини, 

изброени във въпроса, са по-често избирани от момичетата.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Фигура 43. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Какво е отношението ви към следните 
твърдения?" 

 

По отношение на политиките и мерките, свързани с наркотичните вещества и справянето 

със зависимостите, най-много респонденти (48,9%) подкрепят твърдението, че 

злоупотребата с наркотици е нарушение на закона и следва да бъде наказвано с 

административна санкция (глоба). 37,7% от учениците се изказват в подкрепа на 

разбирането, че злоупотребата с наркотици е криминално деяние и следва да бъда наказвано 

със затвор. Разрешаването на производството на канабис за медицински цели се подкрепя 

от 35,8% от анкетираните. При останалите твърдения във въпроса неодобрението надхвърля 

подкрепата. Най-близки са стойностите при разбирането, че притежанието на канабис в 

малки дози не следва да се санкционира по никакъв начин – 20,5% одобрение срещу 24,1% 
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гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

неодобрение. Най-слабо подкрепяната и същевременно най-силно неодобряваната 

политика е, че притежанието на хероин в малки количества не следва да се санкционира по 

никакъв начин – 2,9% одобрение срещу 37,6% неодобрение.  

Разпределението по пол показва, че момчетата в по-голяма степен подкрепят твърдението, 

че злоупотребата с наркотици е криминално деяние и следва да бъде наказано със затвор. 

Също така подкрепата сред момчетата е малко по-голяма за твърдението, че притежанието 

на хероин в малки количества не следва да се санкционира. С изключение на твърдението, 

че злоупотребата с наркотици е признак на болест и не следва да бъде санкционирана, 

където не се наблюдават статистически значими разлики по пол, сред оставалите твърдения 

подкрепата на момичетата е по-висока.  

Фигура 44. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Какво е отношението ви към:" 
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гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

По отношение на всяко от твърденията, свързано с употреба на цигари, алкохол, канабис, 

хероин и екстази, неодобрението към подобни прояви надхвърля одобрението. Най-близки 

са стойностите при пушенето на цигари – 29,6% одобрение (от които 6% одобрение 

независимо от количеството, и 23,6% одобрение при ограничени количества) срещу 30% 

неодобрение независимо от количеството. При ежедневното пиене на алкохол одобрението 

възлиза на 26,9% (3% – независимо от количеството, 23,9% – в ограничени количество), 

докато 33,6% от учениците не одобряват независимо от количеството. Одобрението за 

пушене на канабис е по-ниско от предходните – 12,7% от анкетираните го одобряват (от тях 

2,9% – независимо от количеството, и 9,8% – при ограничени количества). На 

противоположната позиция – неодобрение независимо от количеството, са 42,9%. 

Значително по-ниски са стойностите на одобрение за употребата на хероин и на екстази – 

за екстази то е 3% (0,7% – независимо от количеството, и 2,3% – при ограничени 

количества) срещу 48% неодобрение, а при хероина – 1,4% одобрение (0,8% – независимо 

от количеството, 0,5% – при ограничени количества) срещу 52,1% неодобрение независимо 

от количеството. Значителни са дяловете на учениците, които не могат да определят своята 

позиция по отношение на употребата на всяко от изброените вещества – те варират от 39,5% 

за ежедневното пиене на алкохол до 49% при употребата на екстази.  

Учениците, които някога през живота си са използвали наркотични вещества, в по-голяма 

степен заявяват одобрение към употребата на екстази и на хероин. По-високи са нивата на 

одобрение и за употребата на цигари, алкохол и канабис.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Фигура 45. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Какво е отношението на родителите ви към 
лицата, употребяващи наркотици?" 

 

Мнозинството от анкетираните ученици – 53%, заявяват, че техните родители имат 

отрицателно отношение към лицата, които употребяват наркотични вещества. Едва 1,4% от 

респондентите определят отношението на родителите си по този въпрос като толерантно, а 

според 4,8% то е безразлично. Относително висок е делът на учениците, които не могат да 

определят какво е мнението на техните родители, тъй като никога не са говорили с тях по 

тази тема – 18,5%. Това може да се разглежда като проблем в дългосрочен план поради 

факта, че родителите са един от основните източници на информация за наркотичните 

вещества и за тяхното въздействие.  

Повече момичета посочват, че отношението на родителите им към хората, които използват 

наркотици, е негативно. Момчетата по-често споделят, че не знаят за мнението на своите 

родители по тази тема, тъй като никога не са говорили с тях по тези въпроси.  

Респондентите, които някога през живота си са употребявали наркотични вещества, по-

често споделят за безразлично отношение на родителите си към лица, използващи 

наркотици.  
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гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Рискове за здравето от употребата на цигари, алкохол и 

наркотични вещества  

Според по-голямата част от изследваните ученици,  пушенето на цигари, без значение колко 

често и в какво количество, представлява риск за здравето. 

Пушенето на една и повече кутии цигари на ден е мислено, като голям риск за здравето 

според повече от половината от учениците в Шумен. Според други 76,3% представлява 

умерен риск, а според 3,6% няма риск за здравето при пушенето на една и повече кутии 

цигари на ден.  

 

Фигура 46. Процентно разпределение на отговорите по въпрос „Смятате ли, че има риск за здравето на хората, 
които: “ 
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Фигура 47. Процентно разпределение на отговорите по въпрос „Смятате ли, че има риск за здравето на хората, 
които:" 

 

Много по-голяма част от учениците възприемат пушенето на наргиле от време на време 

като без рисково поведение, в сравнение с употребата на цигари. Според малко над 27,2% 

от тях пушенето на наргиле от време на време не представлява никакъв риск за здравето, с 

според други близо 30% представлява умерен риск за здравето. Все пак, около 12,6% от 

учениците смятат пушенето на наргиле от време на време за голям здравословен риск, 

докато при цигарите делът на същите е с 1,2 п. п. по-малък. 

При редовното пушене на наргиле обаче делът от смятащите го за напълно безвредно спада 

още повече и достига до 6%.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Фигура 48. Процентно разпределение на отговорите по въпрос „Смятате ли, че има риск за здравето на хората, 
които:" 

 

Пушенето на канабис от време на време се възприема като без рисково здравно поведение 

от около 8,8% от учениците в Шумен. Други 18% го смятат за умерен здравословен риск. 

Според 36,9% пушенето на канабис от време на време представлява голям риск за здравето, 

а почти същия дял (36,2%) не могат да преценят какъв риск представлява за здравето.  

От друга страна 55,4% от учениците са категорични, че редовното пушене на канабис 

представлява голям риск за здравето, а други 6,5% смятат, че представлява умерен риск за 

здравето. Според само 4,5% от учениците пушенето на канабис редовно не представлява 

риск за здравето.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Фигура 49. Процентно разпределение на отговорите по въпрос „Смятате ли, че има риск за здравето на хората, 
които:" 

 

Пиенето на алкохол от време на време не представлява риск за здравето според 33,7% от  

учениците в столицата. Други почти 29% го смятат за умерен риск за здравето, а 10,7% 

смятат, че това е голям здравен риск.  

При редовната употреба на алкохол мнението на учениците се променя осезателно. Това е 

сериозен здравен риск за почти 47% от учениците в Шумен и умерен здравен риск за 20,9% 

от учениците. Този тип поведение намират за без рисково само 5,6% от учениците в 

изследваните училища.  
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Представително проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в 

гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на град Шумен“ 

Фигура 50. Процентно разпределение на отговорите по въпрос „Смятате ли, че има риск за здравето на хората, 
които:" 

 

За разлика от останалите субстанции разгледани до момента, употребата на хероин редовно 

и от време на време се възприема предимно като голям здравен риск.  

Според 54,1% от отговорите, употребата на хероин от време на време представлява 

сериозен здравен риск, а употребата му редовно е голям здравен риск според 65,9% от 

отговорите.  

При употреба от време на време, 11,3% от учениците смятат, че хероинът носи умерен 

здравен риск, а 1,9%, че е безрисков. 
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Фигура 51. Процентно разпределение на отговорите по въпрос „Смятате ли, че има риск за здравето на хората, 
които:" 

 

Употребата на екстази от време на време се възприема като сериозен здравен риск от 

приблизително половината ученици, попаднали в изследването. В 11,9% представлява 

умерен риск за здравето, а според 2,3% е без рисково поведение.  

Редовната употреба на екстази представлява голям здравен риск според 60,8% от 

учениците, а според други 2,9% представлява само умерен риск за здравето. Малко над  

процент от учениците смятат, че редовната употреба на екстази може да бъде без рисково 

поведение.  

Употребата на кокаин от време на време представлява голям здравен риск според 54% от 

учениците, а според други 11,7% представлява умерен здраве риск. Употребата на кокаин 

от време на време не представлява риск според 2,3% от учениците.  
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Редовната употреба на кокаин е голям здравен риск според близо 69% от учениците в 

изследването, а умерен здравен риск е според 2,5% от тях. Само около 1,4% от учениците 

смятат редовната употреба на кокаин за без рисково поведение. 

Фигура 52. Процентно разпределение на отговорите по въпрос „Смятате ли, че има риск за здравето на хората, 
които:" 

 

Сред учениците се наблюдава завишено внимание и сериозно възприемане на рисковете от 

употребата на всички поместени във въпроса вещества. И при употребата на цигари, 

алкохол и канабис, нивата на риск са изравнени спрямо употребата на хероин, екстази и 

кокаин. Последните субстанции се възприемат като особено рискови, но прави впечатление, 

че почти всеки трети ученик не знае какъв здравен риск представлява употребата на някоя 

от тези субстанции.  
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Въпроси свързани с училището и обкръжението 

Училището е една от институциите, в която учениците следва да могат да обсъждат 

интересни за тях теми и да получават ценна за тях информация по отношение на ползи и 

вреди от употребата на различни субстанции.  

В хода на изследването, една от темите, по които учениците най-много биха искали да се 

говори в училище е насилието. По тази тема биха подкрепили разговор 65% от учениците. 

След нея, темата, по която учениците смятат, че трябва да се говори в училище е употребата 

на наркотици (63,7%). Тютюнопушенето е друга от темите, по която 62% от учениците биха 

искали да говорят в училище, а по теми, свързани с употребата на алкохол биха искали да 

говорят малко над 61% от анкетираните. Най-малко, но отново повече от половината от 

учениците биха искали в училище да бъде засегната темата за безопасния секс. 

В същото време, алкохолът и употребата на наркотици са темите, по които най-голям брой 

ученици не биха искали да се говори в училище. Те са съответно 25% и 23,8% от учениците, 

попаднали в изследването.  

Фигура 53. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Смятате ли, че в училище трябва да се разговаря 
открито по въпроси, свързани с:" 
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Въпреки желанието на голяма част от анкетираните ученици, в училище да бъдат 

обсъждани теми свързани със забранени субстанции, едва 31,1% от тях посочват, че са 

обсъждали въпроси за употребата на наркотици със свой учител или друг педагог. 

В много по-голяма степен, учениците разговарят по тези теми със съучениците и 

приятелите си извън училище (50,2%) и родителите си (50%).  

Фигура 54. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Разговаряте ли по въпросите за употреба на 
наркотици с:" 

 

Високите проценти на получените отговори, показват, че преобладаващата част от 

учениците в голяма степен изразяват желанието си да разговарят по теми свързани с 

употребата на наркотици, но по-малка част от тях заявяват, че на практика са имали 

възможност да го направят.  

Това от своя страна препраща към необходимост от създаване на допълнителни механизми 

за предоставяне на достоверна информация на учениците по теми, които ги вълнуват и то 

от лица, на които биха се доверили. Допълнително ще е от полза за учениците да могат да 
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зададат всички въпроси, които ги интересуват, но и да могат да споделят своят опит, своите 

въпроси и да получат разбиране и подкрепа, ако са в ситуация, в която имат нужда от това.  

Фигура 55. Процентно разпределение на отговорилите на въпрос „Колко учебни дни сте пропуснали през последните 
30 дни:" 

 

През последните 30 дни, преди проучването 56,7% от учениците не са отсъствали от 

училище по извинителни причини, а близо 80% не са отсъствали и по неизвинителни 

причини.  

От учениците, които са отсъствали, 19,5% са отсъствали от училище между 1 и 2 дни по 

извинителни причини, а 12,9% са отсъствали за същото време без извинителни причини. 

Между 3 и 5 дни са отсъствали около 10,5% от учениците в Шумен, като за заявили, че това 

е било по извинителни причини, а 3,9% са отсъствали за същото време без извинителни 

причини. При отсъствалите от училище  над 5 дни, 13,2% от учениците заявяват, че е било 

по извинителни причини, докато други 4% че не са имали извинителна причина за 

отсъствието си.  
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Обобщение 
 

В повече от седемдесет и пет на сто от изследваните ученици живеят в домакинства 

съставени от двама родители, брат или сестра. Единични са случаите на лица, които живеят 

сами или с друг роднина/друг възрастен, извън семейството.  

По-голямата част от анкетираните ученици не влизат в конфликт с никого, а за тези, които 

това се случва, най-често е с родител, приятели или съученици. Конфликтите с учители, или 

други възрастни лица, извън семейството остават на заден план.  

Средно над 98% от учениците в Шумен, завяват, че никога не са употребявали 

медикаментите, участващи в изследването без лекарско предписание, когато това се случва 

обаче, най-често са използвани сънотворни и успокоителни. Смесването на медикаментите 

с алкохол е опасна практика, която само 92 от всички анкетирани учениците споделят, че 

действително са я прилагали. 

Повече от половината от участвалите в проучването ученици до този момент не са 

употребявали тютюн под никаква форма. Малко над четиридесет на сто споделят, че са 

пушили цигари, пури или лула поне веднъж през живота си, а най-често за първи път, 

учениците палят  цигара между 13- и 16-годишна възраст.  

Най-голям дял от анкетираните ученици посочват, че последната употреба на тютюн се е 

случила през последните 24 часа, което означава, че значителна част от учениците могат да 

бъдат определени като редовни/постоянни пушачи. 

Употребата на алкохол е по-разпространена от употребата на тютюневи изделия сред 

учениците от гимназиалния етап на образованието. 65,4% от анкетираните споделят, че вече 

са употребявали алкохол, а мнозинството от тях споделят, че последната консумация на 

алкохол се е случила през последните 30 дни. 

От получените отговори става ясно, че наркотиците в обкръжението на учениците са по-

скоро рядкост. Сравнително малък дял от тях посочват, че познават лица, които приемат 

какъвто и да е било вид психоактивни вещества.  
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Общо 9,1% от анкетираните ученици, са посочили, че през последната година са 

присъствали на купон или парти, на което са се употребявали наркотици. За 3,3% това се е 

случвало често, а за малко повече (5,8%) един-два пъти.  

Над 80% от учениците са категорични, че не биха опитали наркотик, ако техен приятел или 

познат им предложи, а малко над 74% от анкетираните ученици, са отбелязали, че през 

последните дванадесет месеца не се е случвало някой лично да им предложи наркотици. 

Все пак е важно да се отбележи, че предложение за употреба на наркотици между 1-2 пъти 

за последните 12 месеца, получават най-често учениците в единадесети или дванадесети 

клас, като сред тях попадат основно лица, които влизат в конфронтират освен с приятели, 

съученици и родителите и с учители и други възрастни извън семейството.  

Делът на анкетираните ученици, които са употребявали наркотични вещества някога през 

живота си е 11,5% от всички попаднали в изследването. Тези, които са взимали забранени 

вещества през последните 30 дни, най-често са прибягвали до употребата на канабис, 

амфетамини и метамфетамини. 

Най-разпространената причина за първа употреба на психоактивни вещества сред 

учениците е свързана с любопитство и стремеж към изпитване на удоволствие и временен 

приятен ефект.  

Едва 0,5% (6 ученика) са отбелязали, че са били принудени от друг човек да опитат някое 

от забранените вещества. 

Повече от 83% от анкетираните ученици никога не чували за т.н. „дизайнерски наркотици”. 

Други 15% са чували, но никога не са употребявали такива. 

И при момичетата и при момичетата попаднали в изследването се наблюдава поведение на отделяне 

на голям брой часове за компютърни и други електронни игри. Под 2% от учениците участват в 

различни форми на залагания всяка седмица, а на месечна база най-популярните хазартни игри са 

томболите. 
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Като цяло, сред по-голямата част от учениците, попаднали в изследването се наблюдава 

завишено внимание и сериозно възприемане на рисковете от употребата на всички 

поместени във въпросите вещества. И при употребата на цигари, алкохол и канабис, нивата 

на риск са почти изравнени спрямо употребата на хероин, екстази и кокаин.  

Въпреки че най-голям е процентът на ученици, са съгласни, че злоупотребата с наркотични 

вещества следва да се санкционирана под различни форми, всеки четвърти ученик в Шумен 

одобрява пушенето на цигари, независимо от количеството.  

Училището е една от институциите, където учениците разчитат да получат информация за 

това какви са последствията от употребата на различни субстанции.  

Една от темите, по които учениците най-много биха искали да се говори в училище е 

насилието, а втора по важност тема за тях се оказва именно употребата и на наркотици и 

тяхното въздействие.  

Въпреки желанието на голяма част от анкетираните ученици, в училище да бъдат 

обсъждани теми свързани с наркотични вещества, малко под една трета от тях посочват, че 

в действителност са обсъждали въпроси за употребата на наркотици. 


