
 

                                                  

                       Анализ 

на резултатите от проведена анкета през месец март 2022 г. сред 
учениците в гимназиален курс на обучение 11-12 клас в  
град Бургас, относно  проучване на рисковите фактори и 

поведения свързани с употребата на алкохол 

 

 

Проучването е част от Националната програма за профилактика на хронични 

незаразни болести, по която РЗИ осъществява дейности на регионално ниво, насочени 

срещу употребата на алкохол сред населението. 

Анкетирани са 214 ученика от 2 училища на територията на гр. Бургас: 

 ПГЧЕ “проф. Панчо Владигеров” 

 Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника 

Проучването се осъществи по метода на пряката анонимна групова анкета. 

Анкетната карта съдържа девет въпроса от „затворен тип“, които изискват посочване на 

повече от един отговор, поради това сборът на процентите на някои отговори 

надвишава 100 %. 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПОЛ  : 

МОМЧЕТА 175 

МОМИЧЕТА 39 

 

 

I. Обхват и психологическа характеристика на анкетираните. 

Изследването обхвана лица в юношеска възраст (17-18 години). 

Юношеството е период на преход от детството към ранната зряла възраст, започва 

приблизително от 10-13 години и продължава до 18-21 години. 

Опитването на алкохол в тази възраст може да стане ключов рисков фактор 

към предумишлено пиене с цел напиване. 

 

II. Целта на изследването е идентифициране на рисковите фактори и поведения, 

което да ни насочи към оформяне на достатъчно адекватна обобщена картина на 

засегнатите социално значими проблеми. 

Резултати: 

 

„Употребявате ли алкохол?‘‘: 

 25 % не употребяват алкохол. 

 75 % употребяват. 

 От тях консумират 1 - 2 пъти месечно – 65 %; 

 2 – 3 пъти седмично – 22 %;  

 Повече от 2-3 пъти седмично - 13 %. 



„Къде най-често употребявате алкохол?“ : 

 В заведения и дискотеки –55%; 

 В дома на някой друг – 33 %; 

 В собственият дом – 28 %; 

 В паркове, на улицата – 8 %. 

 

 

„Според Вас на каква възраст учениците започват да употребяват  алкохол?“ : 

 35 %  съобщават, че това се случва на 17 – 18 години; 

 32 % отговарят 13-14 години; 

 27 % между 15-16 години; 

 6 % на 11-12 годишна възраст. 

 

 

„Случвало ли ти се е да се напиеш?“ 

 32 % от 

изследваните 

ученици 

споделят, че 

никога не им 

се е случвало 

да се 

напиват, 

 17 % са се 

напивали 

поне веднъж, 

 при 51 % 

това се е 

случвало 

повече от 

три пъти. 
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Според анкетираните, първият прием започва с употребата на: 

 

 Бира – 61 %; 

 Вино – 15 %;  

 Концентрат – 24 %. 

„Ако Вие имате проблем с алкохола, бихте ли потърсили помощ и от кого?“  

 38 % биха се обърнали първо към роднини и приятели; 

 59 %  уведомяват, че „ще се справят сами“; 

 16 % от учениците са склонни да потърсят професионална помощ или съвет от 

преподавател, педагог или полиция. 

  

 

Всички от анкетираните желаят да получат конкретна информация за 

влиянието на видовете алкохол върху човешкия организъм, както и начините за 

лечение. 

 

 55 % от ИЛ предпочитат това да става под формата на филми; 

 45 % от учениците посочват “лекции и дискусии”; 

 25 % желаят да се информират от здравно информационни материали; 

 7 % биха се включили в групов тренинг. 

Изводи: 

 Според анкетираните, малка част от учениците са изпили първото си самостоятелно 

питие на възраст до 12 години включително. Същевременно, устойчиво голям е 

делът на учениците, които употребяват алкохол в сравнение с тези, които не 

употребяват. 

 21% от младите хора са се напивали поне веднъж. 

 Учениците прибягват най-често към алкохолните напитки при: 

 

 
 

 
 Положителен е фактът, че при възникване на проблем юношите са склонни да се 

посъветват със своите родители и близки. 

 

 



Заключение: 

Най-силно влияние върху юношеското развитие оказва взаимодействието с 

възрастните и връстниците. От началото към края на периода родителското влияние 

постепенно намалява, а взаимоотношенията с връстниците излизат на преден план. 

Родителите се опитват да влияят чрез власт или компетентност, стараят се да се 

намесят и да решат проблема. Връстниците влияят по-деликатно чрез приятелските 

взаимоотношения. 

Употребата на алкохол от непълнолетни е риск, който привлича много 

подрастващи и тийнейджъри. Когато младите хора опитат алкохол, те често не 

осъзнават увреждащите ефекти, които пиенето може да окаже на техния живот, този на 

техните семейства и общности. 

 

 

Препоръки към родителите: 

 

1. Разговаряйте за последиците от: 

 Каране на кола в нетрезво състояние; 

 Употребата на алкохол по време на купон; 

 Смесването на алкохол  с други вещества; 

 Употребата и сервирането на алкохол в дома ви; 

2.  Окуражавайте членовете на семейството да задават въпроси, за да се уверите 

взаимно, че наистина са разбрали какво се очаква от тях. 

3.  Насърчавайте членовете на семейството да поемат отговорност за собствените 

постъпки. Дайте на всеки свобода на избор, но и поставяйте отговорности и 

предупредете за последиците. 

 

В семейството, в което членовете намират време един за друг, има малка 

вероятност да настъпят проблеми с алкохола. Времето прекарано заедно, съвместната 

заинтересованост и активност укрепват връзката. Всички трябва да полагат усилия за 

това. 

 Факт е, че най-добрият начин да повлияете на детето си да избягва алкохола е да 

имате здрави отношения на доверие с него. 


