
Нагласи на българите към 
здравната система 



Паспорт на 
изследването

Реализация на изследването: „Тренд“

Източник на финансиране: Асоциация на научноизследователските фармацевтични
производители в България (ARPharm)

Размер на извадка: 

1005 ефективни интервюта с респонденти
на възраст 18+ (август 2020) ;
1008 ефективни интервюта с респонденти
на възраст 18+ (октомври 2019)

Представителност: За пълнолетното население на страната

Метод на регистрация:
Пряко полустандартизирано интервю „лице в
лице“

Период на провеждане: 
12-19 август 2020 г.
1-8 октомври 2019 г.

Размер на статистическата грешка: ± 3.1%



Име на изследването 
Дата на изследването

Според Вас лично в 
последните години 
българската здравна 
система в позитивна 
или негативна посока 
се развива?

Спонтанен отговор 

Един отговор

База: 1003 респондента

23%

63%

14%

13%

70%

17%

Позитивна

Негативна

Не знам/ Не мога да 
преценя

Август 2020 г. Октомври 2019 г.



Име на изследването 
Дата на изследването

Според Вас лично има ли 
или няма нужда от 
допълнителни инвестиции 
в системата на 
здравеопазването заради 
евентуални епидемии, 
подобни на тази от COVID-
19?

Спонтанен отговор 

Един отговор

База: 1003 респондента

73%

12%

15%

Има нужда

Няма нужда

Не знам/ Не мога да преценя



Име на изследването 
Дата на изследването

Според Вас лично на 
кое в най-голяма 
степен се дължат 
проблемите в 
българското 
здравеопазване?

Въпрос с предварително 
зададени опции  

Един отговор

База: 1003 респондента

47%

23%

19%

11%

45%

29%

14%

12%

Лош контрол в системата от 
съответните институции и 

органи

Недостатъчно финансиране 
на системата

Недостатъчно добра 
нормативна база/ правила

Не знам/ Не мога да преценя/ 
Без отговор

Август 2020 г. Октомври 2019 г.



Име на изследването 
Дата на изследването

Според Вас лично 
какво е необходимо 
да се направи, за да 
се повиши 
качеството на 
здравните услуги в 
България?

Спонтанен отговор 

Повече от един отговор

База: 1003 респондента

Повече средства за здравеопазване/ Повече финансиране, инвестиции 12%

Мотивация/ Повишаване на заплатите на медиците и здравните работници 11%

Материалната база (подобряване), модернизация 5%

Отговорно отношение, внимание към пациентите, качествено обслужване 5%

Да се премахне търговският принцип/ Лекарите да лекуват, а да не търгуват със здраве 5%

Достъпно здравеопазване/ По-ниски цени на лекарства и услуги 5%

Квалификация на кадрите, по-добри специалисти 4%

Безплатно здравеопазване/ Финансиране на здравната система изцяло от държавата 4%

Контрол върху качеството на лечението 3%

Нормативна база 3%

Подобряване състоянието на болниците, вкл. извън големите градове 3%

Повишаване ефективността на лечението, качество 2%

Да има повече здравни работници/ лекари и медицински сестри/ 2%

Лошо управление и законодателство/ Цялостна реформа на системата 2%

Борба с корупцията в системата 2%

Друго 8%

Не мога да преценя/ Без отговор 22%



Име на изследването 
Дата на изследването

Според Вас лично 
трябва ли или не 
трябва държавата 
да отделя повече 
средства за 
здравеопазване?

Спонтанен отговор 

Един отговор

База: 1003 респондента

86%

7%

7%

86%

6%

8%

Трябва да отделя повече 
средства

Не трябва да отделя 
повече средства

Не знам/ Не мога да 
преценя

Август 2020 г. Октомври 2019 г.



Име на изследването 
Дата на изследването

Вие лично съгласни 
ли сте или не сте 
съгласни с всяко от 
следните твърдения, 
отнасящи се за 
българската 
здравна система:

Въпрос с предварително 
зададени опции  

Повече от един отговор

База: 1003 респондента

Съгласен(а) съм Не съм съгласен(а)
Не знам/ Не мога да 

преценя

08 '20 10 '19 08 '20 10 '19 08 '20 10 '19

Парите за здравеопазване трябва да се харчат по-ефективно 96% 96% 1% 1% 3% 3%

Трябва да се правят повече инвестиции в модернизиране на 
болници 96% 95% 1% 1% 3% 4%

Трябва да се осигурят повече лекари-специалисти 96% 94% 1% 1% 3% 5%

Трябва да се осигури по-добър и навременен достъп до лекарства 95% 95% 1% 4% 5%

Здравеопазването трябва да се разглежда като инвестиция, а не 
като разход 89% 88% 3% 2% 8% 10%

Трябва да се увеличат финансовите средства, които държавата 
отделя за здравеопазване

87% 87% 6% 5% 7% 8%

Всеки български гражданин трябва да плаща повече за 
медицински услуги и лекарства 10% 8% 82% 83% 8% 9%



Адрес:
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Сайт:
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