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         Защо училищно изследване ? 

• Ефективно e; 

• Сравнително лесно е да се стандартизира; 

• Сравнително лесно е да се направят 
извадки; 

• Сравнително лесно е да се осъществи; 

• Достига до голям брой изследвани лица на 
едно място; 

• Висока степен на отговаряне сред 
учениците; 

• Висока надеждност, т.е. повече честни 
отговори, отколкото в други изследвания. 
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Но, 

• Включва само ученици, т.е. младите 
хора, които не ходят на училище не 
участват в изследването; 

• Нивата на записване в училище може 
да са различни за различните страни; 

• ESPAD: 16 годишна възраст при която 
87 – 100 % от възрастовата група още 
ходят на училище; 

• Отказите на ниво училище може да 
бъдат високи в някои страни. 
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Контекст на ESPAD 

• Шведски училищни изследвания от 1971 г.; 

• Отсъствие на сравними данни от други 
държави; 

• Инициирано от Шведския институт за 
алкохол и други наркотици (CAN)... 

• ... В сътрудничество с Помпиду Групата към 
Съвета на Европа; 

• Координирано от CAN. 
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Финансова подкрепа и 
сътрудничество 

• Шведското министерство на здравето 
и социалните дейности; 

• Европейският мониторингов център 
за наркотици и наркомании 
(EMCDDA); 

• Групата Помпиду към Съвета на 
Европа. 
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Някои факти 

• Учениците които навършват 16 години в 
годината на събиране на данните; 

• Национално представителни извадки, съставени 
от паралелки; 

• Около 2.400 участващи ученици във всяка 
страна;  

• Вариация за 2011 г: 366 (Лихтенщайн) – 6.084 
(Сърбия) 

• Около 105.000 европейски ученици през 2011 г.; 

• Стратегия: Стандартизация. 
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Защо 16 годишните? 

• Сравнително голям брой вече са 
използвали различни субстанции; 

• Достатъчно млади са, за да бъдат 
намерени в училищата в Европа 
(87-100% през 2011 г.). 
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  Статегия: Стандартизация 

• Една възрастова целева група; 

• Случайна извадка по паралелки; 

• Общ въпросник; 

• Протокол на провеждащия изследването; 

• Обща процедура за събиране на данните; 

• Едно и също време за събиране на 
данните; 

• Обща база данни. 
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Цел 1 (2) 

• Да се осигури достъп до сравними данни 
за употребата на психоактивни вещества 
сред Европейските ученици; 

• Да се включат колкото е възможно повече 
Европейски страни; 

• Да се проследят тенденциите в: 

– Всяка от отделните страни; 

– Групи държави; 

– Европа. 
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Цел 2 (2) 

• Да служи като основа за превенцията на 
алкохол и наркотици сред младите хора; 

• Да осигури данни, които могат да бъдат 
използвани като част от оценката на:  

• Стратегията за наркотиците на ЕС; 

• Стратегията за алкохола на ЕС; 

• Глобалната стратегия за алкохола на СЗО. 

• Базите данни да се използват за 
допълнителни изследвания. 
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Събиране на данни  
по ESPAD 

 

• 26 страни през 1995 

• 30 страни през 1999 

• 35 страни през 2003 

• 35 страни през 2007 (плюс 5 през 2008) 

• 39 страни през 2011 

 



www.espad.org 

 
Събиране на данни през  

2011 1(2) 

 • Събиране на данни: в 39 страни 
• Включени в доклада на ESPAD’2011: 

36 страни; 

• Събиране на данни през есента: 
   * Босна и Херцеговина (Федерация Босна и 

Херцеговина); 

   * Косово (под защитата на UNSCR); 

   * Холандия. 
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Събиране на данни през  2011 2(2) 

 
• Нови държави:  
   * Албания; 
   * Косово (под защитата на UNSCR); 
   * Лихтенщайн. 

 

 



www.espad.org 

ESPAD 2011 

Методологически съображения 
• Като цяло, методологическите проблеми са ограничени; 

• Данните за употреба на психоактивни вещества 
вероятно са донякъде подценени; 

• Представянето на по-ниска употреба вероятно е 
различно за различните страни; 

• Незвисимо от това, малко е вероятно разликите в 
представянето да са толкова големи, че да повлияят 
върху основните резултати и значимите различия между 
държави и групи дъжави; 

• Малките различия между отделните страни трябва да се 
обмислят внимателно. 



Страните могат да се сравняват 

съвсем добре ако :  

 • стандартизирате колкото е възможно повече; 

• опитайте се колкото е възможно повече да 
превентирате методологичски проблеми; 

• проследете всички методологически 
несъответствия; 

• приемете, че валидността може малко да се 
различава между страните; 

• не преучеличавайте малките разлики в 
събирането на данните между страните. 

www.espad.org 
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Може да се 

изтегли на: 

www.espad.org 
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Страните в ESPAD 2011 



Пушене на цигари през 
последните 30 дни 



Пушене през последните 30 
дни  

Тенденции 1995-2011 



Пушене през последните 30 
дни в България 

 Тенденции 1999-2011 
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Употреба на алкохол през 
последните 12 месеца 



Употреба на алкохол през 
последните 12 месеца 

Тенденции 1995 -2011 

 



Употреба на алкохол през 
последните 12 месеца в България 

Тенденции 1999 -2011 



Употреба на алкохол през 
последните 30 дни 

 



Употреба на алкохол през 
последните 30 дни 

Тенденции 1995 - 2011 



Употреба на алкохол през 
последните 30 дни в България 

Тенденции 1999 - 2011 
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  1999 2003 2007 2011 

всички 57,00% 65,00% 66,00% 65,20% 

момчета 60,00% 69,00% 71,00% 67,20% 

момичета 54,00% 62,00% 61,00% 63,00% 



Средна употреба на алкохол през 
последния ден на употреба в 

сантилитри 100% алкохол 



 
Средна употреба на алкохол през 

последния ден на употреба в 
сантилитри 100% алкохол  

Тенденции 2007 - 2011 



Основна напитка в последния ден на 
употреба на алкохол сред учениците, 
които са посочили някаква употреба  

(Пропорционално на общия обем 100% алкохол в 
сантилитри ) 



Напиване през последните 
30 дни 



 
Употреба на пет и повече питиета 
едно след друго през последните 

30 дни 

  



Употреба на пет и повече питиета 
едно след друго през последните 

30 дни  
Тенденции 1995 -2011 



Употреба на пет и повече питиета 
едно след друго през последните 

30 дни  в България 
Тенденции 1999 -2011 
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Очаквани позитивни и 

негативни последствия от 
употребата на алкохол  

Брой твърдения, за които процентът ученици 
отговорили “възможно” и “твърде възможно” 

надвишава средния за страните 

 
Да се почувствам релаксиран/а, да се 

отпусна. 

Да се забъркам в неприятности с 

полицията. 

Да увредя здравето си. 

Да се почувствам щастлив. 

Да забравя проблемите си. 

Да не мога да спра да пия. 

Да получа махмурлук. 

Да се почувствам по-дружелюбен и 

общителен. 

Да направя нещо, за което после бих 

съжалявал. 

Да се забавлявам много. 

Да се почувствам зле, да повръщам. 



 
 Дял на учениците посочващи, че са 

преживели някои от следните 
проблеми в резултат на собствена 

употреба на алкохол 

Жертва на обир или крадец 

Постъпване в болница или в спешна 
медицинска помощ 

Неприятности с полицията 

Секс, за които е съжалявал/а 

Секс без презрватив 

Злополука или нараняване 

Сбиване 

Сериозни проблеми с родителите 

Сериозни проблеми с приятелите 

Незадоволително представяне в 
училище или на работа 



Преживени проблеми свързани с лична 
употрба на алкохол през последните 12 

месеца 
Брой променливи във всяка проблемна група, който 

надвишава средния за страните 

 
 



Преживяни проблеми поради 
 употреба на алкохол през последните 12 месеца  

Column1 Сбиване Злополука с родителите 
 с 
приятелите Лош успех 

Жертва на 
обир  с полицията болница 

Секс без 
презерватив 

Секс,за който 
се съжалява на 
другия ден 

всички 16,00% 18,10% 15,40% 16,70% 19,30% 3,80% 8,50% 6,00% 13,20% 9,10% 

момчета 22,00% 21,50% 14,40% 16,10% 22,00% 4,80% 11,40% 5,80% 15,90% 11,90% 

момичета 9,80% 14,70% 16,40% 17,40% 17,30% 2,80% 5,50% 6,10% 10,40% 6,10% 


