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раЗПрОсТранение на 
ТЮТЮнОПУШенеТО При УЧениЦи 
на ВъЗрасТ 18 ГОдини ОТ ОБЛасТ 
сТара ЗаГОра

Торакална Медицина
Том IV, декември 2012, бр.4

Резюме
Тютюнопушенето е една от водещите причини за болестност и смъртност в света, която може 

да бъде предотвратена. Установено е, че през 21 век, смъртните случаи от болести, свързани с 
тютюнопушене могат да достигнат до 1 млрд. души, а три четвърти от тях ще бъдат в страни с 
ниски и средни доходи. Редица проучвания доказват, че ако тютюнопушенето не започне в уче-
ническа възраст, вероятността това да се случи по-късно е много по-малка. Цел на настоящата 
работа е да се проучи разпространението на тютюнопушенето при ученици на 18 години от 
област Стара Загора.

Материал и методи: Използван е анкетен метод на проучване при 471 ученици, които пред-
стваляват 13.2% от населението на възраст 18 години в област Стара Загора през 2010 г.

Резултати: Анкетирането обхваща 14.6% от момичетата и 11.9% от момчетата на 18 годиш-
на възраст, живеещи в областта. Резултатите от проучването показват, че относителният дял на 
непушачите (51.8%) е по-висок в сравнение с пушачите (48.2%). Прави впечатление високият 
относителен дял на учениците, които пушат в три от населените места на областта - Гълъбово 
(67.6%), Раднево (64.5%) и Чирпан (56.1%). Честотата на тютюнопушене при момичетата (57.7%) е 
по-висока в сравнение с тази на момчетата (51.3%).

Заключение: Данните от проучването могат да се използват за мониторинг и оценка на пла-
нове за действие за борба с тютюнопушенето на национално и регионално ниво, както и за раз-
работване на програми за превенция и намаляване на тютюнопушенето сред учащите се. 
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Abstract
Smoking is one of the leading causes of morbidity and mortality in the world that can be prevented. 

It was found that in the 21st century, deaths from diseases associated with smoking can reach 1 billion 
people. Three quarters of them will be in countries with low and middle incomes. A lot of studies 
show that if smoking does not start at school age, the probability, that it will happen later on is much 
smaller. The purpose of this study is to investigate the prevalence of smoking in children 18 years of 
age in Stara Zagora area.

Material and Methods: Inquiry Method was used in the study with 471 schoolchildren, which, 
represents 13.2% of the population of 18 years old in area Stara Zagora in 2010. 

Results: The survey covers 14.6% of the girls and 11.9% of the boys, age 18, living in the area. The 
results show that the proportion of nonsmokers (51.8%) is higher compared to smokers (48.2%). 
The highest percentage of schoolchildren who smoke is established at three locations in the area: 
Galabovo (67.6%), Radnevo (64.5%) and Chirpan (56.1%). The rate of smoking among girls (57.7%) is 
higher than that of boys (51.3%).

Conclusion: The survey can be used to monitor and evaluate action plans for tobacco control 
at national and regional level, and to develop programs to prevent and reduce smoking among 
schoolchildren.

Key words: smoking, schoolchildren
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Тютюнопушенето е една от водещите при-
чини за болестност и смъртност в света, която 
може да бъде предотвратена. Установено е, 
че през 21 век, смъртните случаи от болести, 
свързани с тютюнопушене могат да достигнат 
до 1 млрд. души, а три четвърти от тях ще бъдат 
в страни с ниски и средни доходи (21). Редица 
проучвания доказват, че ако тютюнопушенето 
не започне в ученическа възраст, вероятност-
та това да се случи по-късно е много по-малка. 
Лица, които са започнали да пушат на 15 го-
дишна възраст имат три пъти по-голям риск да 
умрат от рак, дължащ се на тютюнопушенето в 
сравнение с тези, които започват да пушат след 
19 години (18). В редица проучвания се комен-
тира, че ранното започване на тютюнопушене 
често е свързано с други рискови поведения, 
като употреба на алкохол и наркотици, които 
имат допълнителен негативен здравен ефект и 
социални последици (2, 3, 14). 

Цел на настоящата работа е да се проучи 
разпространението на тютюнопушенето при 
ученици на възраст 18 години от област Стара 
Загора. 
Материал и методи

Анкетирани са 471 ученика на възраст 18 
години, които представляват 13.2% от насе-
лението на област Стара Загора в същата въз-
растова група през 2010 година. Проучването 
е проведено на учащи се от средно-образова-
телните училища на градовете Стара Загора, 
Казанлък, Чирпан, Раднево, Гълъбово и Гурко-
во. Обхванати са 232 момчета и 239 момичета, 
които представляват съответно 11.9% и 14.6% 
от учениците на 18 годишна възраст, живеещи 
в областта. Анкетираните ученици са разпре-
делени по начало на тютюнопушенето, брой 
изпушени цигари дневно, продължителност 
на тютюнопушенето в пакетогодини, редовна 
употреба на алкохол. Получените резултати са 
обработени с помощта на статистически про-
грамен продукт Statistica 7 и Table за Windows.
Резултати

Относителният дял на учениците, навърши-
ли 18 години и отговорили на анкетата, пред-
ставляват 14.6% от момичетата и 11.9% от мом-
четата в същата възрастова група, живеещи в 
областта. Най-висок е процентът на учениците, 
отговорили на анкетата, от гр. Гурково (31.5%), 

Smoking is one of the leading causes of mor-
bidity and mortality in the world that can be 
prevented. It was found that in the 21st century, 
deaths from diseases related to smoking may 
reach 1 billion people, three quarters of them will 
be in low-and middle-income countries (21). A lot 
of studies have shown that if smoking does not 
begin in school age, the likelihood of this hap-
pening later is much smaller. People who started 
smoking at the age of 15 are three times more 
likely to die from cancer due to smoking than 
those who began smoking after 19 years (18). A 
number of studies have commented that early 
initiation of smoking is often associated with oth-
er risk behaviors such as alcohol and drugs, which 
have additional negative health effects and social 
consequences (2, 3, 14).

The purpose of this work was to investigate the 
prevalence of smoking in children aged 18 years 
in Stara Zagora.

Material and Methods
Responded were 471 students aged 18 years, 

representing 13.2% of the population of Stara 
Zagora in the same age group in 2010. The study 
was conducted for students of secondary school 
in Stara Zagora, Kazanlak, Chirpan, Radnevo, Gal-
abovo and Gurkovo. It covers 232 boys and 239 
girls, representing respectively 11.9% and 14.6% 
of students 18 years of age living in the area. Re-
sponded students are divided of start of smoking, 
number of cigarettes smoked per day, duration of 
smoking in pack years, regular use of alcohol. The 
results were processed using the statistical soft-
ware Statistica 7 and Table for Windows.

Results
The proportion of students aged 18 years and 

responded to the questionnaire, representing 
14.6% of the girls and 11.9% of the boys in the 
same age group living in the area. The highest 
percentage of students responding to the ques-
tionnaire is from Gurkovo (31.5%) and the lowest 
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Таблица 1. Разпределение на пушачите и непушачите по градове.

Градове
Изследвания
Пушачи

Непушачи

Общо 

 
Гурково

9
39.1%

14
60.9%

23

 
Чирпан

32
56.1%

25
43.9%

57 

 
Гълъбово

25
67.6%

12
32.4%

37

 
Казанлък

61
38.9%

96
61.1%

157

 
Раднево

40
64.5%

22
35.5%

62

 
Стара Загора

60
44.4%

75
55.6%

135

 
Общо

227
48.2%

244
51.8%

471

Table 1. Distribution of smokers and nonsmokers in cities.

 
Cities
Smokers

Nonsmokers

All

 
Gurkovo

9
39.1%

14
60.9%

23

 
Chirpan

32
56.1%

25
43.9%

57 

 
Galabovo

25
67.6%

12
32.4%

37

 
Kazanlak

61
38.9%

96
61.1%

157

 
Radnevo

40
64.5%

22
35.5%

62

 
Stara Zagora

60
44.4%

75
55.6%

135

 
All
227

48.2%
244

51.8%
471
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твърде активни пушачи с 6 и повече пакетого-
дини. Относителният дял на момичетата-пуша-
чи с 3 и с 5 пакетогодини е по-висок от този на 
момчетата (Фигура 6).
Обсъждане

В проведеното от нас проучване относно 
разпространението на тютюнопушенето сред 
ученици, навършили 18 години от област Ста-
ра Загора, установяваме твърде висок про-
цент на пушачите. От всички анкетирани 471 
ученика, относителният дял на пушачите е 
48.2% (227), а на непушачите – 51.8%. В друго 
подобно проучване на тютюнопушенето при 
ученици на същата възраст, Nowicka-Sauer et 
al., 2006, установяват, че 34.1% (517) от всич-
ки участници в анкетата са пушачи, като при 
жените, този процент е по-висок в сравнение 
с мъжете (13). Получените данни са в съответ-
ствие с тези на ESPAD (European School Survey 
Project on Alcohol and Other Drugs), където се 
регистрира висок процент на подрастващи–
редовни пушачи в Aвстрия (42% от момчетата 
и 48% от момичетата), в Чехия (съответно 44% 
и 35%), в Латвия (44% и 39%), в България (36% 
и 44%), в Хърватия (38% и 38%) (4). Hanson и 
Chen, 2007, посочват като причина за по-ви-
соката честота на тютюнопушенето ниския со-
циалноикономически статус (11). Получените 
резултати за разпространението на тютюнопу-
шенето в областта, посочват като най-уязвими 
учениците от градовете Гълъбово и Раднево. 
За различно разпространение на тютюнопуше-
нето в определени области съобщават и други 
автори. Precioso et al.,  2012, докладват за най-
висока честота на тютюнопушенето в Ален-
тежо (14.7%), следвана от Азорските острови 
(11.8%), а най-ниска в Aлжарве (4.1%). Авторите 
правят заключение, че за разпространението 
на тютюнопушенето сред учениците имат от-
ношение, както социалноикономическия ста-
тус на региона, така също и семейната среда, 
и степента на образование на родителите (15).

Разпространението на тютюнопушенето при 
анкетираните от област Стара Загора ученици 
е значимо по-високо от съобщената от други 
автори. Qing et al.,  2011, установяват, че при 
3 201 ученика от средно училищна възраст 
(12-17 г.), редовни пушачи са 10.6% (16.2% от 
мъжете и 4.3% от жените). Относителният дял 
на непушачите е 19.7% (25.3% сред мъжете 
и 13.4% сред жените) (16). В друго проучване 
на El Mhamdi et al., 2011, проведено сред 900 
ученика от Монастир, Тунис, на възраст от 10 
до 19 години се установява тютюнопушене 
при 30.2% сред мъжете и 4.6% сред жените. 
Чрез мултивариантен анализ авторите доказ-
ват значението на редица предразполагащи 
фактори, като мъжки пол, недостатъчно об-
разование, лоша семейна среда, асоциално 
поведение. Авторите правят заключение, че 
разпространението на тютюнопушенето сред 
подрастващите в Монастир е висока и изисква 
целенасочени действия (7). В друго проучване 

with six or more packyears. The proportion of girls 
smokers with 3 and 5 packyears is higher than 
that of the boys (Figure 6).

Discussion
In our survey conducted on the prevalence 

of smoking among students aged 18 years in 
area Stara Zagora, we find very high percent-
age of smokers. Of all surveyed 471 students, 
the proportion of smokers was 48.2% (227) and 
non-smokers - 51.8 percent. In a similar survey of 
smoking in students of the same age, Nowicka-
Sauer et al., 2006, found that 34.1% (517) of all 
respondents were smokers, and in women, this 
percentage is higher than in men (13). The data 
obtained are consistent with those of the ESPAD 
(European School Survey Project on Alcohol and 
Other Drugs), where is registered a high percent-
age of adolescents, regular smokers in Austria 
(42% of boys and 48% girls) in the Czech Republic 
(44% and 35%), Latvia (44% and 39%), Bulgaria 
(36% and 44%), Croatia (38% and 38%) (4). Han-
son, Chen, 2007, cited as a reason for the high 
incidence of smoking the low socio-economic 
status (11). The results for the prevalence of smok-
ing in area identified as most vulnerable students 
from the cities Galabovo and Radnevo. For other 
smoking prevalence in some areas reported and 
other authors. Precioso et al., 2012, report the 
highest incidence of smoking in the Alentejo 
(14.7%), followed by the Azores (11.8%) and low-
est in Alzharve (4.1%). The authors conclude that 
the prevalence of smoking among students de-
pends of socio-economic status of the region, as 
well as family background and educational level 
of parents (15).

Smoking prevalence in responded in area Stara 
Zagora students is significantly higher than re-
ported by other authors. Qing et al., 2011, found 
that 3 201 students from secondary school age 
(12-17 years), regular smokers were 10.6% (16.2% 
of men and 4.3% of women). The proportion of 
smokers was 19.7% (25.3% among men and 
13.4% among women) (16). In another study of El 
Mhamdi et al., 2011, conducted among 900 stu-
dents from Monastir, Tunisia, aged 10 to 19 years 
is found smoking in 30.2% among men and 4.6% 
among women. By multivariate analysis, the au-
thors demonstrate the importance of a number 
of predisposing factors such as male gender, poor 
education, poor family environment, antisocial 
behavior. The authors conclude that the preva-
lence of smoking among adolescents in Monastir 
is high and requires purposeful actions (7). In an-
other study Spyratos et al., 2012, reported that 
14.2% of young adults, middle-aged 15.3 ± 1.7 
were defined as regular smokers (27.2% for men 
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and 20.4% for women). Warren et al., 2008, in an 
international study of smoking among young 
people aged 13-15 years, found that 9.5 percent 
of the participants were regular smokers in 2005. 
For Eastern Europe this proportion is 19.2%, for 
Greece – 10.4%, and for the Eastern Mediterra-
nean Region – 4.9% (17, 20). Our results regard-
ing the prevalence of smoking among girls often 
match those of Fuller, 2007, and Atkinson et al., 
2010. The authors found that smoking is more 
prevalent among girls (18.4 to 19%) than boys (12 
to 13.0%) (1, 8). According to Habib et al., 2012, 
there is higher incidence of smoking among boys 
(12.1%), than girls (5.3%) (10). Similar are the data 
from the study Precioso et al., 2012 (15), which 
found that 10.2% of boys and 9.1% of girls were 
regular smokers. Smoking increases with age. At 
age fifteen, 12.3% of boys and 8.6% of girls were 
regular smokers. In the study of Modric et al., 
2011 (12), there was no difference between the 
sexes and the incidence of smoking, in contrast 
to the results of Damir et al., 2012, who found a 
higher incidence of smoking in boys than girls 
(6). These various data on smoking prevalence by 
gender is most likely determined by the charac-
teristics of the countries where the studies were 
performed (location, religious upbringing, family 
environment, etc.). 

It is worrying that the first smoking, the highest 
percentage of responded girls indicated 13 years 
and boys - 14 years of age. The obtained data are 
similar to those reported by other authors Currie 
et al., 2004, stating as start of smoking around 
age 12.7 for girls and 12.6 for boys in England (5). 
Results in starting smoking and number of ciga-
rettes smoked collaborate with those from other 
studies that found that active smoking in adult-
hood began to smoke in his earlier age than light-
er smokers (9, 19).

Conclusion: 
The survey data shows very unfavorable trends 

in smoking among adolescents in area Stara  
Zagora. Establish a high incidence of smoking 
among students at age 18, more common in girls 
smoking, too early initiation of smoking in both 
sexes with a high proportion of students smok-
ing over 5 packyears. The results can be used to 
monitor and evaluate action plans for tobacco 
control at national and regional level and to de-
velop programs to prevent and reduce smoking 
among students

на Spyratos et al., 2012, се съобщава, че 14.2% 
от подрастващите на средна възраст 15.3 ± 1.7 
г. се определят като редовни пушачи (27.2% за 
мъже и 20.4% за жените) (17). Warren et al., 2008, 
в международно проучване на тютюнопушене-
то сред младежите на възраст 13-15 години, ус-
тановяват, че 9.5 % от участниците са редовни 
пушачи през 2005г (20). За страните от източна 
Европа този дял е 19.2%, за Гърция – 10.4%, а 
за източносредиземноморския регион – 4.9% 
(17, 20). Получените от нас резултати по отно-
шение на разпространението на тютюнопуше-
нето по-често при момичетата съответстват на 
тези от Fuller ,2007, и Atkinson et al., 2010. Ав-
торите установяват, че тютюнопушенето е по-
разпространено сред момичетата (18.4-19%) в 
сравнение с момчетата (12-13%) (1, 8). Според 
Habib et al., 2012, по-голяма е честота на тютю-
нопушенето при момчетата (12.1%), в сравне-
ние с момичетата (5.3%) (10). Подобни са дан-
ните от проучване на Precioso et al, 2012 (15), 
които установяват, че 10.2% от момчета и 9.1% 
от момичетата са редовни пушачи. Тютюнопу-
шенето се увеличава с възрастта. На 15 години 
12.3% от момчета и 8.6% от момичетата са ре-
довни пушачи. В проучването на Modric et al., 
2011 (12), не е намерена разлика между двата 
пола и честотата на тютюнопушене, за разли-
ка от резултатите на Damir et al., 2012, който е 
установил по-висока честота на тютюнопуше-
нето при момчета, в сравнение с момичетата 
(6). Тези различни данни по отношение на раз-
пространението на тютюнопушенето в зави-
симост от пола се определят най-вероятно от 
характерните особености на страните, където 
са правени проучванията (местоположение, 
религиозно възпитание, семейна среда и др.). 
Тревожен е фактът, че като начало на тютюно-
пушенето, най-висок процент от анкетирани-
те момичета са посочили 13, а момчетата – 14 
годишна възраст. Получените от нас данни са 
подобни на съобщените от други автори Currie 
et al., 2004, които посочват като начало на тю-
тюнопушенето възрастта около 12.7 за моми-
чета и 12.6 за момчета в Англия (5). Резултатите 
по отношение на началото на тютюнопушене-
то и броя на изпушените цигари колаборират 
с тези от други проучвания, които установяват, 
че активните пушачи в зряла възраст са започ-
нали да пушат в по-ранната  си възраст в срав-
нение с по-леките пушачи (9, 19).
Заключение

Данните от проучването показват твърде не-
благоприятни тенденции по отношение на тю-
тюнопушенето сред подрастващите в област 
Стара Загора. Установява се висока честота на 
пушачите сред учениците на 18 годишна въз-
раст, по-често тютюнопушене при момичетата, 
твърде ранно започване на тютюнопушенето и 
при двата пола с висок относителен дял на уче-
ниците с тютюнопушене над 5 пакетогодини. 
Получените резултати могат да се използват за 
мониторинг и оценка на планове за действие 

разпрОсТранЕнИЕ на 
ТЮТЮнОпушЕнЕТО прИ учЕнИЦИ 

на вЪзрасТ 18 ГОдИнИ ОТ ОБласТ 
сТара заГОра
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за борба с тютюнопушенето на национално и 
регионално ниво, както и за разработване на 
програми за превенция и намаляване на тютю-
нопушенето сред учащите се.

Научната публикация е в резултат на Про-
ект на ТУ - Стара Загора по норвежка програ-
ма за сътрудничество с България с ръководи-
тел проф. Ц. Яблански, дан.

The scientific publication is a result of a project 
of Trackian University Stara Zagora of Norwegian 
Cooperation Programme with Bulgaria, headed by 
Prof. T. Yablanski .


