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Изследването “Поведение и здраве при деца в училищна възраст” - България:  

 част от мащабното международно изследване “Поведение и здраве при деца в 

училищна възраст” (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC, 

www.hbsc.org); 

 международното изследване се провежда със съдействието СЗО на всеки 4 

години; 

 дава информация за здравето, благополучието, социалната среда, 

здравното поведение и рисковото поведение на 11-, 13-, и 15 годишни 

момчета и момичета. 

 първото изследване в България е проведено през учебната 2005/2006 година  
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Първото изследване на HBSC в България - 2006 г.:  

Проведено от изследователски екип от Институт за изследване на населението и 

човека на БАН и Научен център „Психология и здраве“.  

Национален доклад: “Поведение и здраве при деца в училищна възраст: 

резултати от представително изследване на българските ученици на 11, 13 

и 15 години -2005/2006“,София, 2008.  

Изследователският екип има 37 публикации и участия в национални и 

международни конференции. 

Данните за България са включени  в международния доклад на СЗО: 

“Inequalities in young People’s Health: HBSC International Report frоm the 

2005/2006 Survey” - Health Policy for Children and Adolescents No 5, WHO 2008.  

 България не участва в изследователската вълна на HBSC 2009/2010. 
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Международното  изследване HBSC 2013/2014 г. в България 

 През 2014 г., със съдействието на УНИЦЕФ-България екипът участва в 

новата изследователска вълна на HBSC 2013/2014г.  

 Част от данните за България са публикувани в международния доклад: 

“Growing up Unequal: gender and economic differences in young people’s 

health and well-being: HBSC Study: International Report from the 2013/2014 

Survey“ - Health Policy for Children and Adolescents No 5, WHO 2016. („Да 

растеш в неравенство: различия в здравето и благополучието на юношите 

по пол и социално-икономически статус“). 

 В момента се работи по публикуването на национален доклад с резултатите 

от българското изследване HBSC 2013/2014г. 
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Резултатите от изследването на HBSC на национално и международно ниво се 

използват за следните цели: 

 Да се постигне ново, по-задълбочено разбиране на здравето и благополучието на 

младите хора; 

 Да се анализират социалните детерминанти на здравето; 

 Да се развият политиките и практиките, насочени към утвърждаване на 

здравословно поведение и подобряване качеството на живот на децата и 

юношите в училищна възраст. 
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Основни задачи на изследването HBSC в България: 

Да събере национално репрезентативни данни за здравето и здравните 

поведения на деца в училищна възраст в България;  

Да анализира резултатите в национален и международен план; 

Да проучи взаимовръзките между здравните поведения, рисковите поведения и 

здравето, както и свързаните с тях социални фактори; 

Да представи данните на национално равнище – министерства, национални 

агенции, и други организации за предприемане на превантивни мерки в 

областта на детското и юношеското здравеопазване. 
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Международното изследване HBSC има три основни функции: 

Обследваща: да установи и опише подробно здравното състояние и  здравните 

поведения на учениците във възрастовия период 11, 13 и 15-години; 

 Сравнителна: да съпостави здравното състояние и здравните поведения на 

ученици в различните страни и да идентифицира особено рисковите зони; 

Теоретико-приложна: да идентифицира факторите, които влияят върху 

здравето на подрастващите – по-специално тези фактори, които имат 

положителен ефект за укрепване и промоция на положителни здравни 

поведения.  
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Тематични области:  
 

Здраве: самооценено здраве, психосоматични симптоми, удовлетвореност от 

живота; 

Здравни поведения: навици за хранене, образ за тялото и контролиране на 

теглото, наднормено тегло и затлъстяване, физическа активност, заседнал 

начин на живот (прекарвано време пред екрана);  

Рискови поведения: тютюнопушене, употреба на алкохол, употреба на 

канабис, сексуално поведение и контрацепция; тормоз в училище и 

наранявания; 
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 Социална среда:  

Семейство: структура , общуване, семейна подкрепа, благосъстояние;  

Връстници: контакти с връстниците, приятели,  приятелска подкрепа ;  

Училищна среда: академични постижения, удовлетвореност от училището, 

подкрепа от съучениците, стрес, свързан с училище;  

Социално-икономически статус и социални неравенства: работа и образование 

на родителите, възприето материално положение на семейството; 

Демографски характеристики: възраст, пол, клас, местоживеене.  

 Всички тематични области се разглеждат във връзка със здравето и 

благополучието на учениците в юношеска възраст.  
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Социален контекст: 

Семейство: 

 структура 

 общуване 

 семейна подкрепа 

 благосъстояние 

Училище: 

 успех 

 стрес 

 харесване 

Връстници: 

 приятели 

 контакти 

 подкрепа 
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Поведение: 

Здравни поведения: 

 хранене 

 контролиране на теглото 

 физическа активност 

 заседнал начин на живот 

Рискови поведения: 

 тютюнопушене 

 употреба на алкохол 

 употреба на канабис 

 сексуално поведение 

 тормоз в училище 

 наранявания 

Здравни последствия: 

Самооценка на 

здравето 

Психосоматични 

симптоми 

 

Наднормено тегло и 

затлъстяване 

 

Удовлетвореност от 

живота 

Тематични 

области:  
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Методологията на изследването: 

 Международен стандартизиран въпросник, разработен от международната 

мрежа HBSC; 

 Изпълнение на единен изследователски протокол, включващ всички 

процедури за провеждане на националните изследвания;  

 Анкетно проучване чрез структуриран въпросник за самооценка в 

представителна за страната извадка; 

 три възрастови групи на 11, 13 и 15 г. (ученици от 5-ти, 7-ми, 9-ти клас). 
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Допълнителен  анализ в българското изследване по тематичните области: 

 психично здраве;  

 образ за собственото тяло, методи за контрол на теглото, мотивация за 

физическа активност; 

 родителски стилове, удовлетвореност от отношенията в семейството; 

 взаимоотношения с връстниците; 

 романтични вазимоотношения и сексуална инициация.  
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Процедура на изследването: 

Отделна анкетна карта  за всяка възрастова група.  

 Разрешение от МОН за провеждане на изследването в училищата, извършено 

през май и юни 2014 г.  

Събиране на национално представителни данни от мрежа професионални 

анкетьори от Агениця за социологически, политически и маркетингови 

проучвания Сова-Харис.  

Представителна за страната извадка - включва общо 311 класа от 163 училища в 

28-те области на България по случаен подбор.   

 

„Партньорства за по-добро здраве на децата в училищна възраст: проблеми, предизвикателства и решения“, 01 февруари 2017 г., София 



ИЗСЛЕДВАНЕТО "ПОВЕДЕНИЕ И ЗДРАВЕ НА ДЕЦА 

 В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В БЪЛГАРИЯ" 

„Партньорства за по-добро здраве на децата в училищна възраст: проблеми, предизвикателства и решения“, 01 февруари 2017 г., София 

Разпределение по пол и възраст на извадката 



ИЗСЛЕДВАНЕТО "ПОВЕДЕНИЕ И ЗДРАВЕ НА ДЕЦА 

 В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В БЪЛГАРИЯ" 

 

Презентация на част от основните резултати - HBSC в България: 

I. Самооценка на здравето: здравословни оплаквания, удовлетвореност от 

живота и индекс за психично здраве; 

II. Здравни поведения: хранене, физическа активност и наднормено тегло; 

III. Рискови поведения: тормоз в училище, тютюнопушене, употреба на 

алкохол и на канабис, сексуално поведение.  

Резултатите от изследването в България за 2014 са отразени в 10 публикации на 

екипа в списания и сборници от научни конференции. 

Бъдещи планове: Подготовка за участие на българския екип в  

Международното  изследване  - HBSC 2017/2018.  
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В заключение: 

Резултатите от националното изследване на HBSC проведено в България през 

2014 г.: 

- дават обобщена картина  на здравето и здравните поведения на ученици на 11, 

13 и 15 годишна възраст,  

- в национален и в международен аспект.  

Постигната е в общи линии основната цел на изследването:  

- направеният анализ да задълбочи разбирането за здравните поведения, 

здравето и благополучието на юношите в училищна възраст,  

- да се акцентира върху изучаването на факторите, които определят тяхното 

здраве, особено в контекста на начина им на живот.  
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 Разбирането как социалните процеси влияят върху здравето на юношите е от    

особена важност за изграждането на адекватни здравни политики.  

 В България все още има недостиг от систематични данни по отношение на 

юношеското здраве и благополучие, въпреки усилията на изследователите от 

различни сфери.  

 Данните от изследването на HBSC в България дават доказателства в 

подкрепа на здравните политики, които са насочени към подобряване на 

здравето и благополучието на дeцата и юношите.  
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