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Основни изводи 

Над половината от участвалите в допитването проявяват пълна толерантност към хората с психични 

проблеми и смятат, че те се нуждаят от разбиране и подкрепа. Една четвърт смятат, че психично 

болните хора трябва да бъдат изолирани в специализирани институции или болници. Само 13 са 

тези, които ги възприемат като опасни и се страхуват от тях. 

Асоциацията, която правят респондентите, когато чуят думите психично болен, зависи пряко от 

това дали те са имали досег с такива хора. Повече от половината респонденти, които са общували 

или са се опитвали да общуват с хора с психични проблеми, смятат, че те се нуждаят от разбиране 

и подкрепа. Близо 85% от хората заявили, че нямат желание да общуват с тях, са на мнение, че те 

са опасни, могат да им навредят и за това трябва да бъдат изолирани от обществото в 

специализирани институции. 

Близо половината от участвалите в допитването споделят, че са имали някакви затруднения в 

общуването си с психично болни хора. Една пета са изпитвали макар и рядко подобни проблеми. 

Една трета от всички обаче споделят, че никога не са имали затруднения в общуването си с хора с 

психични проблеми. 

Основната част от респондентите посочват, че затрудненията в общуването им с хора с психични 

проблеми, произтичат не от тях самите, а от болните. За 39,7% заявяват, че хората с психични 

заболявания общуват трудно и това не им позволява да поддържат нормални отношения. Една 

трета от респондентите се дистанцират от болните като заявяват, че поведението им е различно от 

общоприетото и това е фактор, който води до проблеми в общуването им. 

Два са основните проблеми според респондентите, които водят до отстраняването от обществото 

на хората с психични проблеми. На първо място е ограниченият достъп до подходящо лечение на 

тези хора. Дори и да не е ограничено, лечението на психични проблеми не дава на нужните 

резултати според респондентите. На второ място те смятат, че психично болните са 

дискриминирани и отхвърлени от обществото. Това от своя страна води до задълбочаване на 

проблемите им и все по-трудното им възприемане като част от него.  

Едва 15,7% от участвалите в проучването респонденти споделят, че са работили с хора с психични 

заболявания. От тях, само 3,6% споделят, че са имали някакви трудности или проблеми в 

съвместната си работа. Това потвърждава изказаната по-горе теза, че отхвърлянето на тези хора от 

обществото се дължи основно на неразбирането на техните проблеми и начинът, по който да се 

подходи към тях, а не толкова да липсата на адекватната им реализация на пазара на труда. 

Като цяло при общуването с хора с психични проблеми буди у респондентите съжаление и 

притеснение. Само 18,7% от тях споделят, че се страхуват при общуването си с такива хора. 



 
Според проведеното проучване едва 5% от всички участници смятат, че спрямо хората с психични 

проблеми не се подхожда с дискриминиращо. 52,8% са твърдо убедени, че тези хора са 

дискриминирани от обществото, а 42,1% са на мнение, че се упражнява дискриминация, но не чак 

толкова силно изразена. 

Основната причина за неприемането в обществото на хора с психични заболявания е, че техните 

проблеми в масовия случай не се разбират и хората не са достатъчно добре информирани за тях. 

Също така над една четвърт от респондентите смятат, че не се прави достатъчно по отношение на 

интеграцията в обществото на болните хора. 

Над 90% от всички участвали в допитването са на мнение, че животът на хората с психични 

заболявания в България трябва определено да се подобри. 

Препоръките на участвалите в допитването респонденти към подобряване на живота на хората с 

психични заболявания са насочени основно в две посоки. На първо място  те смятат, че е 

необходимо провеждането на адекватна информационна кампания, която да запознае обществото 

с проблемите на тези хора и тяхното състояние. В основната си част дискриминирането им се 

поражда от неразбиране от страна на обществото на тяхното състояние и не знание как да се 

отнасят с тях. 

Другата посока, в която респондентите смятат, че трябва да се положат усилия е осигуряването на 

адекватна медицинска грижа и помощ на хората с психични проблеми. Според тях държавата не 

отделя достатъчно внимание и средства за лечението на тези хора, което в някои случаи 

задълбочава техните проблеми и допълнително ги дискриминира.  



 
Над половината от участвалите в допитването проявяват пълна толерантност към хората с психични 

проблеми и смятат, че те се нуждаят от разбиране и подкрепа. Една четвърт смятат, че психично 

болните хора трябва да бъдат изолирани в специализирани институции или болници. Само 13 са 

тези, които ги възприемат като опасни и се страхуват от тях. 

Графика 1 Каква е първата асоциация, която правите, когато чуете думите психично болен? 

 
База N= 1 103 

Жените в проучването по-често възприемат хората с психични проблеми със състрадание, но при 

тях преобладава страхът към тях и за това основната част от тях (65,1%) смятат, че тези хора са 

опасни и могат да им навредят. Най-младата възрастова група 18-34 г. са и най-резервирани към 

психично болните хора. 75,3% от тях смятат, че те трябва да бъдат лекувани и изолирани от 

обществото в специализирани болнични заведения. От гледна точка на образователния ценз на 

анкетираните, тези с по-ниско образование са много по-резервирани към психично болните хора. 

С увеличаване на образованието,  хората ги възприемат сравнително по-толерантно и с по-голямо 

разбиране към проблемите им. Спрямо населеното място, което е посочил респондентът се 

наблюдава, че в по-малките населени места, хората се отнасят с по-голямо разбиране към 

проблемите на психично болните хора. В по-големите градове и столицата респондентите смятат, 

че хората с подобни проблеми са опасни за обществото и могат да им навредят. 

  



 
Таблица 1 Каква е първата асоциация, която правите, когато чуете думите психично болен? 

  

Човек, който 
има нужда от 
разбиране и 

подкрепа 

Човек, който 
може да е 

опасен и да ми 
навреди 

Човек, който трябва да 
живее в специализирана 
институция или болница 

Друго 

Пол 

Мъж 42,9% 34,9% 43,5% 50,0% 

Жена 57,1% 65,1% 56,5% 50,0% 

Възраст-групи 

18-34 г. 66,1% 48,8% 75,3% 75,0% 

35-49 г. 5,8% 14,0% 9,4% 5,0% 

50-65 г. 16,4% 18,6% 10,6% 10,0% 

Над 65 г. 10,6% 16,3% 3,5% 5,0% 

Не знае / Неотговорил 1,1% 2,3% 1,2% 5,0% 

Най-висока степен на завършено образование 

По-ниско от начално 
образование 

18,0% 34,9% 30,6% 30,0% 

Начално 30,7% 14,0% 21,2% 25,0% 

Основно 21,2% 18,6% 18,8% 20,0% 

Средно 8,5% 16,3% 1,2% 0,0% 

Полувисше 4,2% 4,7% 5,9% 10,0% 

Висше 12,7% 7,0% 17,6% 0,0% 

Не знае / Неотговорил 4,8% 4,7% 4,7% 15,0% 

Населено място 

София 31,2% 41,9% 29,4% 50,0% 

Голям град 15,9% 18,6% 18,8% 25,0% 

Малък град 32,8% 20,9% 38,8% 20,0% 

Село 20,1% 18,6% 12,9% 5,0% 

Самоопределяте ли се като ром 

Да 8,5% 7,0% 4,7% 10,0% 

Не 91,5% 93,0% 95,3% 90,0% 

 

Над половината от респондентите споделят, че поне веднъж са общували с човек с психични 

проблеми. 11,6% споделят, че са правили опити да общуват с хора с подобни проблеми, но не са 

успели поради една или друга причина. Само 8% от всички споделят своята крайна нагласа, че нямат 

желание да общуват с хора с психични проблеми. 

  



 
Графика 2 Общували ли сте някога с човек с психично заболяване?    

 

База N= 1 103 

Асоциацията, която правят респондентите, когато чуят думите психично болен, зависи пряко от 

това дали те са имали досег с такива хора. Повече от половината респонденти, които са общували 

или са се опитвали да общуват с хора с психични проблеми, смятат, че те се нуждаят от разбиране 

и подкрепа. Близо 85% от хората заявили, че нямат желание да общуват с тях, са на мнение, че те 

са опасни, могат да им навредят и за това трябва да бъдат изолирани от обществото в 

специализирани институции. 

Таблица 2 Разпределение на асоциацията, която правят респондентите с психично болни хора, 
спрямо това дали са общували с такива. 

Каква е 
първата 

асоциация, 
която правите, 

когато чуете 
думите 

психично 
болен? 

Общували ли сте някога с човек с психично заболяване?    

  
Да, общувал/а 
съм 

Опитвал/а 
съм се да 
общувам 

Нямам 
желание да 
общувам 

Не, не 
съм 

Човек, който има нужда от 
разбиране и подкрепа 

58,20% 61,50% 14,80% 65,20% 

Човек, който може да е опасен и 
да ми навреди 

11,6% 7,7% 44,4% 4,3% 

Човек, който трябва да живее в 
специализирана институция или 
болница 

24,0% 23,1% 33,3% 28,3% 

Друго 6,2% 7,7% 7,4% 2,2% 

 



 
От гледна точка на демографските характеристики на респондентите участвали в проучването, не 

се забелязват изявени признаци, които да бъдат предпоставка за това дали са общували 

определена група общува по-често от друга с хора с психични проблеми. Това показва, че на всеки 

може да случи да има досег до тях. 

Таблица 3 Общували ли сте някога с човек с психично заболяване?    

  

Да, общувал/а 
съм 

Опитвал/а 
съм се да 
общувам 

Нямам 
желание да 

общувам 

Не, не 
съм 

Пол 

Мъж 43,6% 43,6% 29,6% 43,5% 

Жена 56,4% 56,4% 70,4% 56,5% 

Възраст-групи 

18-34 г. 68,9% 59,0% 66,7% 63,0% 

35-49 г. 8,9% 7,7% 7,4% 2,2% 

50-65 г. 12,9% 25,6% 14,8% 15,2% 

Над 65 г. 8,0% 7,7% 7,4% 17,4% 

Не знае / Неотговорил 1,3% 0,0% 3,7% 2,2% 

Най-висока степен на завършено образование 

По-ниско от начално 
образование 

23,6% 20,5% 29,6% 26,1% 

Начално 27,1% 25,6% 22,2% 21,7% 

Основно 20,4% 23,1% 22,2% 15,2% 

Средно 5,8% 7,7% 3,7% 15,2% 

Полувисше 6,2% 2,6% 7,4% 0,0% 

Висше 11,1% 10,3% 11,1% 21,7% 

Не знае / Неотговорил 5,8% 10,3% 3,7% 0,0% 

Населено място 

София 34,2% 30,8% 33,3% 30,4% 

Голям град 15,1% 23,1% 37,0% 13,0% 

Малък град 30,7% 25,6% 25,9% 47,8% 

Село 20,0% 20,5% 3,7% 8,7% 

Самоопределяте ли се като ром 

Да 6,7% 7,7% 11,1% 8,7% 

Не 93,3% 92,3% 88,9% 91,3% 

 

Близо една пета от респондентите признават, че в своето обкръжение (семейство, приятели) имат 

хора с психични заболявания. 14,5% изразяват съмнения, че има подобни хора около тях, но те или 

не признават проблемът си или не подозират за него. 



 
  



 
Графика 3 Имате ли в близкото си обкръжение (семейство, приятели) хора с психични 
заболявания?   

 

База N= 1 103 

 

Според демографските характеристики на респондентите, не се отличават такива, които да 

предопределят, дали в обкръжението на даден човек може да има хора с психични заболявания 

или не. Интересното е, че близо 40% от респондентите споделили, че имат в близкото си 

обкръжение хора с психични заболявания, са от София. Големият град, забързаният начин на живот 

и напрежението и стресът, оказват влияние върху психичното здраве на хората и това предопределя 

по-честите „сблъсъци“ с психично болни. 

  



 
Таблица 4  Имате ли в близкото си обкръжение (семейство, приятели) хора с психични 
заболявания?   

  
Да, имам 

Имам подобни 
съмнения 

Не, нямам 

Пол 

Мъж 42,2% 44,9% 42,0% 

Жена 57,8% 55,1% 58,0% 

Възраст-групи 

18-34 г. 68,8% 53,1% 69,2% 

35-49 г. 12,5% 12,2% 5,4% 

50-65 г. 9,4% 12,2% 17,0% 

Над 65 г. 9,4% 18,4% 7,1% 

Не знае / Неотговорил 0,0% 4,1% 1,3% 

Най-висока степен на завършено образование 

По-ниско от начално 
образование 

10,9% 24,5% 27,7% 

Начално 34,4% 18,4% 25,0% 

Основно 17,2% 28,6% 19,2% 

Средно 9,4% 8,2% 6,3% 

Полувисше 7,8% 10,2% 3,1% 

Висше 9,4% 4,1% 15,2% 

Не знае / Неотговорил 10,9% 6,1% 3,6% 

Населено място 

София 39,1% 32,7% 31,7% 

Голям град 14,1% 22,4% 17,4% 

Малък град 23,4% 26,5% 35,7% 

Село 23,4% 18,4% 15,2% 

Самоопределяте ли се като ром 

Да 9,4% 14,3% 5,4% 

Не 90,6% 85,7% 94,6% 

 

Близо половината от участвалите в допитването споделят, че са имали някакви затруднения в 

общуването си с психично болни хора. Една пета са изпитвали макар и рядко подобни проблеми. 

Една трета от всички обаче споделят, че никога не са имали затруднения в общуването си с хора с 

психични проблеми. 

  



 
Графика 4 Случвало ли ви се е някога да имате затруднения в общуването с психично болни? 

 

База N= 1 103 

Проблемите в общуването с психично болни хора може да се каже, че предопределят и 

отношението към тях. 30,4% от посочилите, че са имали проблеми в общуването с такива хора пък 

завяват, че те трябва да живеят в специализирани институции или болници, но да не бъдат в 

обществото. 

Таблица 5  Разпределение на отношението към психично болни хора спрямо проблемите в 

общуването с тях 

Каква е 
първата 

асоциация, 
която правите, 

когато чуете 
думите 

психично 
болен? 

Случвало ли ви се е някога да имате затруднения в общуването с психично болни?  

  
Да, случвало 

ми се е Рядко 
Не ми се е 
случвало 

Човек, който има нужда от разбиране и 
подкрепа 50,6% 53,0% 65,5% 

Човек, който може да е опасен и да ми навреди 12,7% 19,7% 8,8% 

Човек, който трябва да живее в специализирана 
институция или болница 30,4% 19,7% 21,2% 

Друго 6,3% 7,6% 4,4% 

 

Данните от проучването показват, че жените най-рядко изпитват затруднения при общуването си с 

хора с психични проблеми. Най-често проблеми се индикират сред представителите на най-ниската 

възрастова група 18 – 34 г. Това по-скоро може да се дължи на това, че представителите на тази 

група нямат натрупан опит в общуването с различни групи и типове хора. Образованието също може 

да се определи като фактор за срещане или не на затруднения в общуването с хора с психични 



 
проблеми. Колкото по-висока е степента на образование, толкова по-лесно се възприемат тези хора 

и се индикират по-малко проблеми в общуването с тях. Населеното място също има своята роля в 

определянето на проблемите в общуването с хора с проблеми. Колкото по-голямо е населеното 

място, толкова по-често се срещат проблеми в общуването с психично болни и обратното. 

Забързаният начин на живот в по-големите градове явно не позволява на хората да вникнат в 

проблемите на психично болните и да ги разберат, за да могат да общуват по-лесно с тях. 

Таблица 6 Случвало ли ви се е някога да имате затруднения в общуването с психично болни? 

  
Да, случвало ми 

се е 
Рядко 

Не ми се е 
случвало 

Пол 

Мъж 43,0% 48,5% 38,1% 

Жена 57,0% 51,5% 61,9% 

Възраст-групи 

18-34 г. 64,6% 69,7% 68,1% 

35-49 г. 10,8% 4,5% 5,3% 

50-65 г. 15,2% 16,7% 13,3% 

Над 65 г. 8,2% 7,6% 11,5% 

Не знае / Неотговорил 1,3% 1,5% 1,8% 

Най-висока степен на завършено образование 

По-ниско от начално 
образование 

25,3% 31,8% 17,7% 

Начално 22,8% 25,8% 30,1% 

Основно 20,9% 13,6% 23,0% 

Средно 5,1% 7,6% 9,7% 

Полувисше 7,0% 3,0% 3,5% 

Висше 12,7% 12,1% 12,4% 

Не знае / Неотговорил 6,3% 6,1% 3,5% 

Населено място 

София 38,0% 30,3% 28,3% 

Голям град 15,8% 16,7% 20,4% 

Малък град 29,1% 30,3% 37,2% 

Село 17,1% 22,7% 14,2% 

Самоопределяте ли се като ром 

Да 8,9% 9,1% 4,4% 

Не 91,1% 90,9% 95,6% 

 

Основната част от респондентите посочват, че затрудненията в общуването им с хора с психични 
проблеми, произтичат не от тях самите, а от болните. За 39,7% заявяват, че хората с психични 
заболявания общуват трудно и това не им позволява да поддържат нормални отношения. Една 



 
трета от респондентите се дистанцират от болните като заявяват, че поведението им е различно от 
общоприетото и това е фактор, който води до проблеми в общуването им. Само 26% откриват 
проблемът в общуването си с психично болни хора, в себе си и споделят, че не знаят как да подходят 
към тях поради липса на информация. Това показва, че при организирането на информационна 
кампания, тези една четвърт ще променят отношението си и общуването им ще се подобри. 

Графика 5 Ако да, от какво естество  са затрудненията? 

 

База N= 1 103 

 

Жените са доста по-толерантни от мъжете в общуването си с хора с психични проблеми. Те са най-

често склонни при проблеми в общуването да търсят проблемът в себе си, а не да обвиняват 

болните, за техните недостатъци. Интересното е, че в най-ниската възрастова група най-ясно е 

изразено желанието на респондентите да търсят допълнителна информация относно проблемите 

на психично болните като по този начин желаят да подобрят своето общуване с тях. В малките 

населени места посочват, че хората с психични заболявания общуват трудно и това е основното им 

препятствие. Въпреки това те признават, че също така сами не знаят как да общуват с такива хора, 

защото им липсва информация. 

  



 
Таблица 7 Ако да, от какво естество са затрудненията? 

  

Защото хората с 
психични 

заболявания 
общуват трудно 

Защото незнам как 
да подходя в 

общуването си с 
тях. Липсва ми 
информация 

Заради по-различното 
поведение от 

общоприетото при  
някои психично болни 

Пол 

Мъж 48,3% 45,8% 39,5% 

Жена 51,7% 54,2% 60,5% 

Възраст-групи 

18-34 г. 60,7% 67,8% 71,1% 

35-49 г. 10,1% 8,5% 7,9% 

50-65 г. 15,7% 16,9% 14,5% 

Над 65 г. 12,4% 6,8% 3,9% 

Не знае / Неотговорил 1,1% 0,0% 2,6% 

Най-висока степен на завършено образование 

По-ниско от начално 
образование 

20,2% 27,1% 35,5% 

Начално 21,3% 33,9% 18,4% 

Основно 22,5% 23,7% 10,5% 

Средно 9,0% 3,4% 3,9% 

Полувисше 6,7% 1,7% 7,9% 

Висше 12,4% 6,8% 17,1% 

Не знае / Неотговорил 7,9% 3,4% 6,6% 

Населено място 

София 24,7% 49,2% 38,2% 

Голям град 19,1% 11,9% 15,8% 

Малък град 40,4% 15,3% 27,6% 

Село 15,7% 23,7% 18,4% 

Самоопределяте ли се като ром 

Да 9,0% 6,8% 10,5% 

Не 91,0% 93,2% 89,5% 

 

Два са основните проблеми според респондентите, които водят до отстраняването от обществото 

на хората с психични проблеми. На първо място е ограниченият достъп до подходящо лечение на 

тези хора. Дори и да не е ограничено, лечението на психични проблеми не дава на нужните 

резултати според респондентите. На второ място те смятат, че психично болните са 

дискриминирани и отхвърлени от обществото. Това от своя страна води до задълбочаване на 

проблемите им и все по-трудното им възприемане като част от него. Ограничените възможности за 



 
работа на хората с психични проблеми се оказва, най-малката трудност според респондентите, 

което показва, че въпреки проблемите си, тези хора не са отхвърляни от обществото, защото не 

могат да намерят трудова реализация, а по-скоро защото се подхожда с неразбиране към техните 

проблеми. 

Графика 6 Кои са основните трудности, които срещате, ако имате хора с психични проблеми в 
семейството си? 

 

База N= 1 103 

*Сборът на процентите надхвърля 100, тъй като респондентите са посочили повече от един 

отговор. 

От гледна точка на демографските характеристики на респондентите не се забелязват конкретни 

такива, които да бъдат предопределя и за проблемите и затрудненията, с които се сблъскват при 

общуването си с хора с психични проблеми. 

  



 
Таблица 8 Кои са основните трудности, които срещате, ако имате хора с психични проблеми в 
семейството си? 

  
  

Достъп до  подходящо 
лечение на психично 

болните 

Ограничени възможности 
за работа на хората с 

психични заболявания 

Отхвърляне от обществото и 
дискриминиране на 

психично болните 

Не Да Не Да Не Да 

Пол 

Мъж 45,3% 40,2% 43,7% 40,0% 45,1% 40,0% 

Жена 54,7% 59,8% 56,3% 60,0% 54,9% 60,0% 

Възраст-групи 

18-34 г. 68,9% 65,1% 64,0% 72,2% 67,9% 65,7% 

35-49 г. 8,1% 7,4% 9,0% 5,2% 8,0% 7,4% 

50-65 г. 14,2% 15,3% 16,2% 12,2% 11,1% 18,3% 

Над 65 г. 7,4% 10,6% 9,5% 8,7% 10,5% 8,0% 

Не знае / Неотговорил 1,4% 1,6% 1,4% 1,7% 2,5% 0,6% 

Най-висока степен на завършено образование 

По-ниско от начално 
образование 

23,6% 24,3% 26,6% 19,1% 22,2% 25,7% 

Начално 29,1% 23,3% 23,0% 31,3% 24,1% 27,4% 

Основно 18,9% 21,2% 23,0% 14,8% 22,8% 17,7% 

Средно 7,4% 6,9% 5,4% 10,4% 8,6% 5,7% 

Полувисше 5,4% 4,8% 3,6% 7,8% 3,7% 6,3% 

Висше 12,8% 12,2% 12,6% 12,2% 13,0% 12,0% 

Не знае / Неотговорил 2,7% 7,4% 5,9% 4,3% 5,6% 5,1% 

Населено място 

София 29,1% 36,5% 30,6% 38,3% 26,5% 39,4% 

Голям град 20,3% 15,3% 16,2% 20,0% 14,8% 20,0% 

Малък град 32,4% 31,7% 34,7% 27,0% 37,7% 26,9% 

Село 18,2% 16,4% 18,5% 14,8% 21,0% 13,7% 

Самоопределяте ли се като ром 

Да 12,8% 3,2% 8,6% 5,2% 5,6% 9,1% 

Не 87,2% 96,8% 91,4% 94,8% 94,4% 90,9% 

 

Едва 15,7% от участвалите в проучването респонденти споделят, че са работили с хора с психични 

заболявания. От тях, само 3,6% споделят, че са имали някакви трудности или проблеми в 

съвместната си работа. Това потвърждава изказаната по-горе теза, че отхвърлянето на тези хора от 

обществото се дължи основно на неразбирането на техните проблеми и начинът, по който да се 

подходи към тях, а не толкова да липсата на адекватната им реализация на пазара на труда. 

  



 
Графика 7 Работили ли сте някога в екип с хора с психични заболявания? Ако да, срещали ли сте 
някакви трудности, дължащи се на психичното заболяване? 

 

База N= 1 103 

Допирът до хора с психични проблеми е определящ за отношението към тях. Като цяло не зависимо 

дали са срещали или не проблеми в работата си с такива хора, респондентите са на мнение, че те 

се нуждаят от разбиране и подкрепа. Една четвърт от тези, които споделят, че са имали проблеми 

на работното си място с хора с психични проблеми, смятат, че те трябва да бъдат изолирани в 

специализирани институции и болници. 

Таблица 9 Асоциация към хората с психични проблеми на база дали са работили респондентите 
с такива хора. 

Каква е първата 
асоциация, която 
правите, когато 

чуете думите 
психично болен? 

Работили ли сте някога в екип с хора с психични заболявания? Ако да, срещали ли сте 
някакви трудности, дължащи се на психичното заболяване? 

  

Не съм работил/а с 
хора с психични 
заболявания 

Не съм срещал/а 
трудности в съвместната 
ни работа 

Срещал 
съм 

Човек, който има нужда от 
разбиране и подкрепа 54,9% 61,0% 66,7% 

Човек, който може да е 
опасен и да ми навреди 12,7% 17,1% 0,0% 

Човек, който трябва да живее 
в специализирана институция 
или болница 27,1% 12,2% 25,0% 



 
Друго 5,3% 9,8% 8,3% 

 

Въпреки че жените се открояват като по-толерантни към хората с психични проблеми, от тези които 

са срещали проблеми с такива хора три четвърти са жени. Интересното е, че една трета от 

респондентите във възрастовата група 50 – 65г. също споделят, че са срещали проблеми с психично 

болни колеги. Най-голям дял от срещалите проблеми с тези хора на работното си място, близо 60% 

са от София. В по-малките населени места проблемите могат да се определят като по-рядко 

срещани. 

Таблица 10 Работили ли сте някога в екип с хора с психични заболявания? Ако да, срещали ли 
сте някакви трудности, дължащи се на психичното заболяване? 

  

Не съм работил/а с 
хора с психични 

заболявания 

Не съм срещал/а 
трудности в 

съвместната ни работа 
Срещал съм 

Пол 

Мъж 43,0% 43,9% 25,0% 

Жена 57,0% 56,1% 75,0% 

Възраст-групи 

18-34 г. 66,2% 73,2% 58,3% 

35-49 г. 8,1% 7,3% 0,0% 

50-65 г. 15,1% 7,3% 33,3% 

Над 65 г. 8,8% 12,2% 8,3% 

Не знае / Неотговорил 1,8% 0,0% 0,0% 

Най-висока степен на завършено образование 

По-ниско от начално 
образование 

26,4% 9,8% 16,7% 

Начално 23,9% 31,7% 50,0% 

Основно 19,7% 29,3% 0,0% 

Средно 6,7% 7,3% 16,7% 

Полувисше 5,3% 2,4% 8,3% 

Висше 13,4% 7,3% 8,3% 

Не знае / Неотговорил 4,6% 12,2% 0,0% 

Населено място 

София 32,7% 29,3% 58,3% 

Голям град 17,6% 17,1% 16,7% 

Малък град 33,5% 26,8% 16,7% 

Село 16,2% 26,8% 8,3% 

Самоопределяте ли се като ром 

Да 8,1% 4,9% 0,0% 



 
Не 91,9% 95,1% 100,0% 

 

Като цяло при общуването с хора с психични проблеми буди у респондентите съжаление и 

притеснение. Само 18,7% от тях споделят, че се страхуват при общуването си с такива хора. 

Графика 8 Какви чувства изпитвате, когато общувате с хора с психични заболявания?   

 

База N= 1 103 

*Сборът на процентите надхвърля 100, тъй като респондентите са посочили повече от един 

отговор. 

Като цяло страхът и безразличието, с което респондентите възприемат хората с психични проблеми, 

са определящи за тяхното отношение към тях. Тези които посочват, че се страхуват или са 

безразлични, най-често смятат, че тези хора са опасни и могат да им навредят и трябва да бъдат 

изолирани от обществото в специализирани болнични заведения. В основната си част останалите 

респонденти са на мнение, че тези хора имат нужда от състрадание и подкрепа. 

Таблица 11 Отношение към хората с психични проблеми спрямо чувствата, които изпитват към 

тях респондентите 

Каква е първата 
асоциация, 

която правите, 
когато чуете 

думите 

  
Страхувам 
се от тях Съжалявам ги Притеснявам се  Безразличен съм Спокоен съм 

Човек, който има нужда 
от разбиране и подкрепа 31,7% 61,3% 53,2% 16,7% 70,5% 

Човек, който може да е 
опасен и да ми навреди 34,9% 9,8% 15,9% 16,7% 1,1% 



 
психично 

болен? 
Човек, който трябва да 
живее в специализирана 
институция или болница 25,4% 23,3% 24,6% 33,3% 18,2% 

Друго 7,9% 5,5% 6,3% 33,3% 10,2% 

 

Най-често жените изразяват своите страхове при общуването си с хора с психични проблеми. При 

мъжете основната част от тях подхождат с безразличие. Основната част от респондентите в най-

ниската възрастова група (18-34 г.) споделят, че се страхуват и се притесняват от тези хора. 

Респондентите в по-малките градове споделят, че при общуването си с хора с психични проблеми 

са спокойни и в голяма степен безразлични. В по-големите градове преобладават чувството на 

притеснение и съжаление. 

Таблица 12 Какви чувства изпитвате, когато общувате с хора с психични заболявания?   

  

Страхувам се от тях Съжалявам ги Притеснявам се  Безразличен съм Спокоен съм 

Не Да Не Да Не Да Не Да Не Да 

Пол 

Мъж 45,6% 28,6% 41,4% 43,6% 48,3% 32,5% 41,7% 83,3% 37,3% 56,8% 

Жена 54,4% 71,4% 58,6% 56,4% 51,7% 67,5% 58,3% 16,7% 62,7% 43,2% 

Възраст-групи 

18-34 г. 70,8% 49,2% 68,4% 65,0% 64,0% 71,4% 67,1% 50,0% 66,3% 68,2% 

35-49 г. 6,6% 12,7% 8,6% 6,7% 9,5% 4,8% 7,3% 33,3% 8,4% 5,7% 

50-65 г. 12,0% 27,0% 12,6% 17,2% 15,2% 14,3% 15,1% 0,0% 15,7% 12,5% 

Над 65 г. 8,8% 11,1% 8,0% 10,4% 10,4% 7,1% 9,4% 0,0% 8,4% 11,4% 

Не знае / 
Неотговорил 

1,8% 0,0% 2,3% 0,6% 0,9% 2,4% 1,2% 16,7% 1,2% 2,3% 

Най-висока степен на завършено образование 

По-ниско от 
начално 
образование 

23,0% 28,6% 23,0% 25,2% 24,6% 23,0% 23,3% 66,7% 24,1% 23,9% 

Начално 26,6% 22,2% 24,7% 27,0% 25,6% 26,2% 26,3% 0,0% 26,1% 25,0% 

Основно 21,9% 12,7% 20,1% 20,2% 20,4% 19,8% 20,2% 16,7% 20,1% 20,5% 

Средно 6,6% 9,5% 5,2% 9,2% 7,6% 6,3% 7,3% 0,0% 6,8% 8,0% 

Полувисше 4,7% 6,3% 6,3% 3,7% 4,7% 5,6% 4,8% 16,7% 5,2% 4,5% 

Висше 12,8% 11,1% 16,1% 8,6% 11,8% 13,5% 12,7% 0,0% 12,4% 12,5% 

Не знае / 
Неотговорил 

4,4% 9,5% 4,6% 6,1% 5,2% 5,6% 5,4% 0,0% 5,2% 5,7% 

Населено място 

София 32,1% 38,1% 25,9% 41,1% 29,4% 39,7% 33,8% 0,0% 36,9% 22,7% 

Голям град 16,1% 23,8% 21,8% 12,9% 17,1% 18,3% 17,5% 16,7% 16,9% 19,3% 

Малък град 34,3% 22,2% 35,1% 28,8% 33,6% 29,4% 31,7% 50,0% 29,7% 38,6% 



 
Село 17,5% 15,9% 17,2% 17,2% 19,9% 12,7% 16,9% 33,3% 16,5% 19,3% 

Самоопределяте ли се като ром 

Да 7,7% 6,3% 9,2% 5,5% 7,1% 7,9% 6,9% 33,3% 8,4% 4,5% 

Не 92,3% 93,7% 90,8% 94,5% 92,9% 92,1% 93,1% 66,7% 91,6% 95,5% 

 

Според проведеното проучване едва 5% от всички участници смятат, че спрямо хората с психични 
проблеми не се подхожда с дискриминиращо. 52,8% са твърдо убедени, че тези хора са 
дискриминирани от обществото, а 42,1% са на мнение, че се упражнява дискриминация, но не чак 
толкова силно изразена. 

  



 
Графика 9 Смятате ли, че хората с психични заболявания в България са дискриминирани? 
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По-голямата част от жените смятат, че хората с психични заболявания са дискриминирани, докато 

при мъжете е обратното. Основната част от респондентите в най-ниската възрастова група смятат, 

че срещу тези хора определено има дискриминация в обществото, като с нарастване на възрастта 

това мнение се променя. Спрямо населеното място на участвалите в проучването също се 

наблюдава разминаване в мненията. Тези респонденти живеещи в по-малките населени места, с 

на мнение, че спрямо хората с психични заболявания няма дискриминация, докато в по-големите 

градове посочват, че определено такава има. Тук като предпоставка за тези нагласи може да се 

възприеме, че в по-малките населени места тези хора много по-лесно се интегрират и намират 

своето място в обществото, докато в големите градове това е доста по-трудно. 

  



 
Таблица 13 Смятате ли, че хората с психични заболявания в България са дискриминирани? 

  
Да, определено смятам, 
че са дискриминирани 

Може би понякога са 
дискриминирани 

Не, не са 
дискриминирани 

Пол 

Мъж 38,8% 45,1% 58,8% 

Жена 61,2% 54,9% 41,2% 

Възраст-групи 

18-34 г. 68,0% 67,6% 47,1% 

35-49 г. 7,9% 7,7% 5,9% 

50-65 г. 16,3% 14,1% 5,9% 

Над 65 г. 6,7% 9,9% 29,4% 

Не знае / Неотговорил 1,1% 0,7% 11,8% 

Най-висока степен на завършено образование 

По-ниско от начално 
образование 

28,1% 19,7% 17,6% 

Начално 28,1% 25,4% 5,9% 

Основно 18,0% 21,1% 35,3% 

Средно 5,1% 7,7% 23,5% 

Полувисше 3,4% 6,3% 11,8% 

Висше 12,4% 13,4% 5,9% 

Не знае / Неотговорил 5,1% 6,3% 0,0% 

Населено място 

София 36,0% 33,1% 5,9% 

Голям град 20,8% 12,7% 23,5% 

Малък град 32,0% 30,3% 47,1% 

Село 11,2% 23,9% 23,5% 

Самоопределяте ли се като ром 

Да 2,8% 12,7% 11,8% 

Не 97,2% 87,3% 88,2% 

 

Основната причина за неприемането в обществото на хора с психични заболявания е, че техните 

проблеми в масовия случай не се разбират и хората не са достатъчно добре информирани за тях. 

Също така над една четвърт от респондентите смятат, че не се прави достатъчно по отношение на 

интеграцията в обществото на болните хора. Само 24,6% от всички посочват, че основният проблем 

е в самите психично болни хора, които не говорят или не признават открито проблемите си и това 

води до трудната им социализация и приспособяване. 

  



 
Графика 10 Моля дайте предположение каква е причината за неприемането на хората с 
психични заболявания в България. 
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От гледна точка на демографското разпределение на респондентите и мъжете и жените почти по-

равно смятат, че не се прави достатъчно за интеграцията на психично болните хора. В най-ниската 

възрастова група почти 70% от респондентите посочват, че проблемите на тези хора произтичат 

основно от тяхното нежелание да ги приемат и говорят открито за тях. Спрямо населеното място в 

по-малките градове на страната преобладават нагласите, че от една страна проблемите на тези хора 

не се познават и за това хората се страхуват от тях, а от друга, че болните не говорят открито за 

състоянието си или го отричат изцяло. 

  



 
Таблица 14  Моля, дайте предположение каква е причината за неприемането на хората с 
психични заболявания в България. 

  

Не се познават техните 
проблеми и хората се 

страхуват от тях 

Психично болните не говорят 
открито за проблемите си и 

често ги отричат 

Твърде малко се прави 
по отношение на 

тяхната интеграция 

Пол 

Мъж 40,4% 39,8% 48,4% 

Жена 59,6% 60,2% 51,6% 

Възраст-групи 

18-34 г. 65,2% 68,7% 67,7% 

35-49 г. 6,8% 13,3% 4,3% 

50-65 г. 19,3% 6,0% 15,1% 

Над 65 г. 7,5% 10,8% 10,8% 

Не знае / Неотговорил 1,2% 1,2% 2,2% 

Най-висока степен на завършено образование 

По-ниско от начално 
образование 

26,1% 14,5% 29,0% 

Начално 26,1% 28,9% 22,6% 

Основно 17,4% 27,7% 18,3% 

Средно 5,6% 8,4% 8,6% 

Полувисше 4,3% 6,0% 5,4% 

Висше 14,9% 8,4% 11,8% 

Не знае / Неотговорил 5,6% 6,0% 4,3% 

Населено място 

София 32,3% 32,5% 35,5% 

Голям град 17,4% 9,6% 24,7% 

Малък град 36,0% 33,7% 23,7% 

Село 14,3% 24,1% 16,1% 

Самоопределяте ли се като ром 

Да 6,2% 9,6% 7,5% 

Не 93,8% 90,4% 92,5% 

 

Над 90% от всички участвали в допитването са на мнение, че животът на хората с психични 

заболявания в България трябва определено да се подобри. Спрямо демографското разпределение 

на респондентите не се открояват определени групи изразяващи противното мнение, което води 

до извода, че проблемите на тези хора се виждат от всички и те са изцяло убедени, че не се прави 

достатъчно те да бъдат отстранени. 

  



 
Графика 11 Смятате ли, че е нужно да се подобри живота на хората с психични заболявания в 
България? 
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Таблица 15 Смятате ли, че е нужно да се подобри живота на хората с психични заболявания в 
България? 

  Да Не 

Пол 

Мъж 42,4% 42,3% 

Жена 57,6% 57,7% 

Възраст-групи 

18-34 г. 67,2% 61,5% 

35-49 г. 6,4% 23,1% 

50-65 г. 15,1% 11,5% 

Над 65 г. 9,6% 3,8% 

Не знае / Неотговорил 1,6% 0,0% 

Най-висока степен на завършено образование 

По-ниско от начално 
образование 

24,8% 15,4% 

Начално 26,0% 23,1% 

Основно 20,6% 15,4% 

Средно 7,7% 0,0% 

Полувисше 4,5% 11,5% 

Висше 10,9% 30,8% 

Не знае / Неотговорил 5,5% 3,8% 



 
Населено място 

София 33,1% 34,6% 

Голям град 18,3% 7,7% 

Малък град 31,8% 34,6% 

Село 16,7% 23,1% 

Самоопределяте ли се като ром 

Да 6,8% 15,4% 

Не 93,2% 84,6% 

 

Препоръките на участвалите в допитването респонденти към подобряване на живота на хората с 

психични заболявания са насочени основно в две посоки. На първо място  те смятат, че е 

необходимо провеждането на адекватна информационна кампания, която да запознае обществото 

с проблемите на тези хора и тяхното състояние. В основната си част дискриминирането им се 

поражда от неразбиране от страна на обществото на тяхното състояние и не знание как да се 

отнасят с тях. 

Да се говори в медиите за проблемите им специалисти да се грижат за тях. 

Хората трябва да имат повече информация за тези заболявания, както и болничните 

заведения да дават по-достъпни възможности (цени) за лечение. 

Необходима е повече достъпна информация за причините, водещи до психичните 

разстройства и тяхното задълбочаване- самота, стрес, отхвърляне и др. 

Необходимо е по-широко обсъждане на този въпрос в обществото, за да се улесни приемането 

на тази група хора. 

Нужна е ясна стратегия, която да ги интегрира и приобщи към обществото. 

Повече организации, които да обучават хора да се грижат за болните и да създават условия, в 

които самите те да се грижат за тях. 

Другата посока, в която респондентите смятат, че трябва да се положат усилия е осигуряването на 

адекватна медицинска грижа и помощ на хората с психични проблеми. Според тях държавата не 

отделя достатъчно внимание и средства за лечението на тези хора, което в някои случаи 

задълбочава техните проблеми и допълнително ги дискриминира. 

Да се осигури постоянен достъп до адекватно и точно лечение. 

Да, трябва да се отпускат повече финансови средства. 

Да се изградят специализирани кабинети поне в общинските центрове и с подсигурен 

транспорт, психично болните да имат възможност да го посещават.  



 
Да се изградят специализирани центрове в малките населени места за оказване съдействие 

на такива хора. 

Да се обърне внимание на проблемите, които има в нормативната уредба и медицинското и 

социалното отношение към тях. 

Да се осигурят подходящи условия за нормален живот и лечение, по възможност безплатно 

такова за тях. 

На такива хора пенсията им е малко и би трябвало да се увеличи. 

Необходимо е да се осигури по-лесен достъп на психично болните до нужните за тях услуги, 

включително улеснена система за набавяне на лекарства. 

Повече психотерапевти, всеки психично болен да има наблюдаващ психотерапевт, малко 

болни имат свои психоконсултант. 
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Установилите се демографски тенденции и засилената емиграция през последните 25 

години се отразяват върху броя на всички етнически групи в страната, в резултат на което 

не настъпват съществени изменения в етническата структура на населението в годините 

между последните две преброявания (2001 г. и 2011 г.) според доброволното 

самоопределяне на лицата. Българската етническа група обхваща 5 664 624, или 84.8% от 

лицата, доброволно декларирали етническото си самоопределение. Турската етническа 

група е втората по численост - 588 318 лица. Те представляват 8.8% от населението. 

Ромският етнос традиционно е третият по численост и наброява 325 343 души, според 

самоопределянето на лицата, с относителен дял от 4.9%. Подсилването на ромския етнос в 

проучването се налага от една страна поради това, че е слабо застъпен и често попада 

много малка част от него в извадковите проучвания, от друга страна достъпът до този етнос 

ограничен. Характерна особеност на етноса е, че той живее в капсуловани групи, до които 

трудно се достига. Ето защо и мнението му често е пренебрегвано и не е вземано под 

внимание. 

 


