
 

 

 

Представяне и анализ на данните от проведено 

проучване сред ученици 

Свалените данни са от анонимни анкетни карти на ученици. Анкетата има за 

цел да проучи мнението на учениците по отношение на психичните 

заболявания. Данните показани в първите графики са в брой лица, вторите 

графики показват делът в процентно съотношение. 

Общ брой на попълнилите анкетата ученици по пол: 

Момчета: 92 лица 

Момичета: 90 лица 

ВИЗИТНА КАРТИЧКА НА СОЦИОЛОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

Какво е изследването -  социологическо, в рамките на проект „НИЕ 

ВИ РАЗБИРАМЕ И ПОДКРЕПЯМЕ“ 

Донор - програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“,  

Мярка 1: Подобряване на системата за психично здраве на българските 

граждани 

С подкрепата на Финансовия  механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009-2014.  

Кой е поръчал изследването -  Сдружение „Сдружение за 

прогресивна и отворена комуникация“ /СПОК/;  

Кой го е извършил на терен – експерти от Сдружение „Младежи за 

отговорна гражданска активност“ /МОГА/. 

Каква е методика на регистрацията – пряка групова анкета 

/анонимна/ 

Каква е методика на извадката – квотна извадка сред 182 броя 

юноши 13-16 годишни в 2 броя училища в София 

Кога е проведено на терен – дати – от 08.12.2015 г. до 23.12.2015 г. 

 



 
Графика показваща броя попълнени анкетни карти и съотношението на 

попълнилите анкетни карти по признак пол. 

 

 

Графика 1. Познавате ли хора с психични заболявания? 
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трите анкетни карти са вписани отговорите: б) Виждал съм такива хора; в) Не, не познавам. И 

двата отговора са приложени към горната графика.(По този начин броя отговори е по-голям от 182 

–те отговорили лица) 

Представени данни в проценти за графика 1.  
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Отговорили на въпроса лица - общо182/92 от мъжки пол, 90 от женски пол/ 

Най-голям дял от участвалите в анкетата ученици 46, 93 % /84-ма/, са избрали отговора „Виждал 

съм такива хора“, на второ място по честота на избора с 45,25 % /81-н/ е отговора „Да познавам“.  

Отговорът „Не познавам“ е избран от 7,82 % /14-т/ от анкетираните. 

При анкетираните от мъжки пол изборите на отговорите са разпределени по следния начин: 50,56% 

са посочили отговора „Виждал съм такива хора“, 42,69 % отговора „Да познавам“ и  „Не познавам“ 

– 6,74%. 

Анкетираните от женски пол са избрали отговорите със следната честота: 51,11 % са предпочели 

отговора „Виждал съм такива хора“, 40 % отговора „Да познавам“ и  „Не познавам“ – 8,89 %. 

 От посочените данни, може да се калкулира, че процентът на анкетираните от двата пола избрали 

отговорите „Виждал съм такива хора“ и „Да познавам“  - 92,18 % имат изградена своя представа за 

това кои хора са психично болни на база на която са дали своя отговор, докато една малка част  - 

7,82 % считат, че не са срещали и/или виждали до момента такива. Последните или наистина никога 

не са виждали/срещали хора с психични разстройства – нещо, което е малко вероятно в почти 

двумилионен град или нямат представа(или тя е доста ограничена и/или неадекватна – може би 

свързана с идеята, че тези болни могат да се видят само в психиатрична клиника) и поради това 

избират отговора „Не познавам“.  

Междуполовите различия в дадените от участниците в анкетата отговори не са изразени в 

значителна степен като за отговорите „Виждал съм такива хора“ и „Не познавам“ варира в рамките 

до 2 %. 
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Графика 2. Във Вашия клас/училище има ли деца с психични заболявания? 

    

 

В една от анкетните карти лицето (момче) е посочило два отговора, съответно: б)няма и в) нямам 

подобна информация. Отговорите са включени в графиката. 

* В анкетна карта попълвана от момиче не е посочен нито един отговор, т.е. тази карта не е 

въведена в графиката. (Тази анкета не е взета под внимание). 
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Отговорили на въпроса 181/92 от мъжки пол, 89 от женски/ 

С най-висока честота две трети от анкетираните ученици е избран отговора „Нямам подобна 

информация“ /67, 22 %; 121-н избора/, на следващо място почти равни по честота на избор са 

отговорите „Да, има“/16,67 %; 30-т/ и „Няма“/16,11 %; 29-т/.   
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Изборите на анкетираните от мъжки пол поставят на първо място с 63,04 % /58-м избора / отговора 

„Нямам подобна информация“, на второ място е „Да, има“/20,65 %; 19-т/ а на трето е отговора 

„Няма“ /16,3 %; 15-т/. 

За анкетираните от женски пол също най-предпочитан отговор е „Нямам подобна информация“ с 

72,73% /64-и избора/, следващ по предпочитане  е отговора „Няма“ /14,77 %; 13-т/, а с най-малко 

предпочитане в тази група е отговора „Да, има“ - 12,5 % /11-т/. 

Допускаме, че голямото предпочитание на отговора „Нямам подобна информация“ е свързано от 

една страна с очакване, че такава информация трябва да бъде дадена/получена официално/, за да 

е сигурна/категорична, а от друга  „предпазването“ от последствията на характерната за културата 

ни поговорката „С каквито се събереш, такъв ставаш.“.                                                                      

Вероятно избора на отговора „Няма“ може да бъде обсъждано в подобна посока.                                                                                  

Различия  в отговори според пола се наблюдава в отговорите „Нямам подобна информация“ 

избрани съответно – 63% при момчетата срещу близо 73% при момичетата и  „Да, има“ съответно 

21% при момчетата срещу 12% при момичетата.  

 

Графика 3. Ако забележите, че някой от съучениците Ви има проблем с поведението 

си, към кого ще се обърнете? 

 

 

В 15 от анкетните карти попълнени от лица от мъжки пол са посочени по повече от един отговор. 

Отговорите са включени към приложената графика. Съответните отговори са:  

1. б) родител; в) психолог/педагогически съветник - 4 
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3. а) учител; б) родител – 1  

4. а) учител; в) психолог/педагогически съветник – 9 

 5. а) учител; б) родител; в) психолог/педагогически съветник – 1 

 

* На една от анкетните карти попълване от момиче не е посочен отговор, съответно тази анкетна 

карта не е включена в графиката. 

* Анкетните карти попълвани от момичетата с повече от един отговор са 12 на брой, като 

посочените отговори са съответно: 

1. а) учител; б) родител – 6  

2. б) родител; в) психолог/педагогически съветник – 2  

3. б) родител; г) друг – 1 

4. а) учител; в) психолог/педагогически съветник - 1 

5. а) учител; б) родител; в) психолог/педагогически съветник - 1 

 

* Допълнително посочени свободни отговори: 

Момчета: 

Бих споделил с приятел. 

Зависи от проблема и дали той застрашава здравето на други. 

Никой - отговорили са 4 лица от анкетираните 

Ще говоря с него и неговите родители. 

Със съученик. 

Към никой, сам ще се оправям. 

Самия него, за да съм сигурен , че се случва нещо. 

 

Момичета: 

Към най-близкия ми приятел в класа с когото в последствие заедно ще обсъдим как да 
постъпим. 

Ще обсъдя проблема с негов приятел. 

С негов приятел. 

Ще се обърна към съученика си и ще се опитам да помогна. 

Зависи от проблемите му. 

Към него самия, ако сме достатъчно близки. 
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Отговорили на въпроса 181/ 92 от мъжки пол, 89 от женски/ 

Преобладаващият дял от учениците участвали в анкетата  57,6 % /91-н/, са избрали отговора 

„Учител“, на второ място по честота е избора с 16,45 % /26-т/ на отговора „Психолог/педагогически 

съветник“, на трето с почти равни по брой избори е  отговорът „Родител“ с  15,82 % /25-т/, а на 

четвърто отговорът „Друг” с 10,12 % /16-т/ . 

Анкетираните от мъжки пол избират своите отговорите по следния начин: 60,76 % /48-м/ посочват 

отговора „Учител“, останалите избори са почти равно разпределени между отговорите „Родител“  - 

13,92% /11-т/, а отговорите „Психолог/педагогически съветник “  и  „Друг” са с по 12,65 % /10-т/. 

При анкетираните от женски пол отговорите са разпределени по следния начин: 55,7 % /44/ са 

предпочели отговора „Учител “, 20,25 % /16/ отговора „Психолог/педагогически съветник”, 16, 46 % 

/13/ отговора „Родител” и  7,6 % /6/ отговора „Друг”. 

 В представените данни се наблюдава безапелационното лидерство на учителят като фигура 

ползваща се с доверие, компетентност и способност за решаване на проблеми на територията 

българското училище, включително и по въпросите на ученическото психично здраве. Тук можем 

да допуснем отсъствието у учениците на знанието, че поведението на децата е може да е 

симптоматично и обект на детското психично здраве. Добре е също да си зададем въпроса, защо в 

тази област на грижа, където според длъжностната характеристика е приоритетна за работа на 

училищния психолог и педагогическия съветник те са предпочетени едва от 16% от отговорилите на 

въпроса. Вероятно този резултат показва крещящата нужда от информиране и за компетентността, 

задълженията, доверителността, както и потребността за доказване ползата на тези 

професионалисти в училище.  С близка до този на училищните психолози  предпочитаемост по този 

въпрос е родителят, който по презумция изобщо не е длъжен да е компетентен в областта на 

детското психично здраве но сигурно би бил предпочетен като посредник за решаване на 

евентуален проблем. 

В анкетната карта на проучването на анкетираните е дадена възможност да дадат(да попълнят 

собственоръчно) своя открит/свободен, избирайки отговора ”Друг”, към кого другиго биха се 

обърнали в подобни случаи. Получените от анкетираните отговори са обобщени в няколко основни 

посоки: „Няма да споделя с никой” -   31,25 % /5-т анкетирани/, „Ще се обърна към самия него” и 

„Ще се обърна към приятелите му”  с по  25 % /4-и/, с по 6,25 % /1-н/ „Зависи от проблема, който 

ще забележа” и Зависи от това дали той застрашава околните”.  Вероятно тук отново/както и при 

избора на учителя като фигура към която ще се обърнат/ въпросът е разбран от анкетираните по 

скоро като тяхно обръщане за решаване на проблем с поведение на съученик, който съзнателно 

пречи или /провокира другите в училище а не толкова като признак на психологически/психичен 

проблем.    

Различията  в отговорите анкетата между двата пола се наблюдават изразени в умерена степен като 

в сравнение с мъжката популация е налице по-голяма част от предпочитанията за отговорите 

„Учител“/60,76 % м) и 55,7 % (ж)/ и „Друг“/12,65 %(м) и 7.6 % (ж)/  при представителите на нежния 

пол  са налице повече избори на отговорите „Психолог/педагогически съветник” /12,65 % (м) и 20,25 

%  (ж)/   и „Родител“/13,92 % (м) и 16, 46 % (ж)/.  Предполагаме, че тези разлики се дължат на по 



 
характерната за женския пол готовност за търсене на професионална помощ при психологически 

проблеми и тяхната по голяма склонност да обсъждат проблеми/въобще/ с родителите. 

Графика 4.  Ако в класа Ви дойде дете с психичен проблем какво бихте правили? 

 

 

В две от анкетните карти попълнени от момичета са посочени по два отговора на въпроса, като тези 

отговори са включени в графиката. Посочените от респондентите отговори са:  

1. а) Ще се опитам да се сближа с него/нея; б) Няма да общувам, защото не знам как 

2. а) Ще се опитам да се сближа с него/нея; б) Няма да общувам, защото не знам как 
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Отговорили на въпроса 182/90 от мъжки пол, 92 от женски/ 

На този въпрос най-голяма група от участвалите в анкетата ученици 53,85 % /98-м/ са избрали 

отговора „Ще се опитам да се сближа с него/нея“, следвани групата с отговора „Няма да общувам, 

защото не знам как“ - 41,21 % /75-т/, на трето място по честота на избора с 4,95 % /9-т/ е отговорът 

„Ще съдействам да не бъде в моя клас“. 

За анкетираните от мъжки пол изборите на отговори са разпределени низходящо по следния начин: 

52,22 % /47-м/са посочили отговора „Ще се опитам да се сближа с него/нея“, 42,22 % /38-

м/отговора „Няма да общувам, защото не знам как“ и  5,56 % /5-т/ „Ще съдействам да не бъде в 

моя клас“.  

Анкетираните от женски пол са избрали отговорите със следната честота: 55,43 % /51-н/ са 

предпочели отговора „Ще се опитам да се сближа с него/нея“, 40,22 % /37-м/ отговора „Няма да 

общувам, защото не знам как“ и  4,34 % /4-и/ – „Ще съдействам да не бъде в моя клас“. 

Различия  в отговорите според пола се наблюдава в неголяма степен в отговорите като в сравнение 

с момичетата е налице по-голяма част от предпочитанията за отговорите „Няма да общувам, защото 

не знам как“/57,22 % (м) и 55,43 % (ж)/ и „Ще съдействам да не бъде в моя клас“/5,56 % (м) и 4,34 

% (ж)/.  От друга страна при представителите на силния пол  са налице по-малко избори на отговора 

„Ще се опитам да се сближа с него/нея” /52,22 % (м) и 55,43 % (ж)/. Причината за тези различия 

вероятно се корени в по-присъщата на женската социална роля емпатия и подкрепа. 

 

Графика 5. Отнасяли ли сте се грубо с деца или възрастни хора с психични 

заболявания?  
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Отговорили на въпроса 182/92 от мъжки пол, 90 от женски/ 

С най-висока честота две трети от анкетираните ученици е избран отговора  „Не съм“ /93, 

95 %; 171-н избора/, на следващо място с почти близки по честота на избор са отговорите 

„Да, веднъж“/3,85%; 7-м/ и „ Да, повече от веднъж“/2,2%; 4-и/.   
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Изборите на анкетираните от мъжки пол поставят на първо място с 91% /81-н избора / 

отговора „ Не съм “, на второ място отговорите  „Да, веднъж“ и „ Да, повече от веднъж“ с 

по 4,49%  /4-и/. 

При анкетираните от женски пол също най-предпочитан отговор е „ Не съм“ с 96,77% /90-

т избора/, следващ по предпочитане  е отговора „ Да, веднъж “ /3,23%; 3-и/, без избори в 

тази група е отговора „Да, повече от веднъж“. 

Хипотезираме, че огромното предпочитание на отговора „Не съм“ се дължи  категоричните 

социална неприемливост и дори считане като проява на асоциалност на проявите на грубост 

спрямо децата и възрастните хора с психични заболявания/увреждания.                                                                                              

Умерени по степен различия  в отговори според пола се наблюдава в отговора „Не съм“ 

избран съответно –  91% при представителите на мъжкия пол момчетата срещу близо 

96,77% при представителите на женския пол. Забелязва се и отсъствие на избори на 

отговора „Да, повече от веднъж“ от страна на нежния пол. Вероятно и двете се дължат в 

голяма степен на приписванията и очакванията към женската роля в обществото, от която 

по скоро не се очаква да проявява грубост към уязвими или беззащитни хора.    

Въпрос 6. Как бихте разпознали психично болен?  



 

 

 

Не обобщени отговори от анкетните карти 
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Как бихте разпознали психично болен?



 
В отговорите си момчетата, които са анкетирани посочват: 

По външен вид (най-лесно), поведение. 

Бих го разпознал по вида му, държанието му. 

По начина им на поведение в околния свят. 

Със странното му поведение. 

Не знам точно, но мисля, че някак ще го разпозная. 

Личи им. 

По неговото поведение. 

По държанието му. 

По това как се държи. 

Не знам. 

По държанието му. 

Може би по поведението му. 

По поведението. 

По поведението му. 

Ами той ще е тъп и ще е по-странен. Зависи има различни хора на които различно 

им действа. 

Като видя как се държи. 

Човек с леко изменена външност (глава, лице, крайници), но винаги е физическо и 

видимо. 

Неадекватно поведение. 

Не бих могъл да го разпозная. 

По неговото държание, начин на поведение по маниерите му и други неща. 

Неадекватното му държание. 

Поведение  и външен вид. 

По неговото поведение. 

Ако си говори сам или си фантазира някакви неща, които не съществуват. 

Действията и мисленето му. 

По поведението му. 

По неговото поведение. 

По държанието му. 

По държанието му пред други хора. 

По поведението му и  начина на поведение според обстановката в която се намира, 

живее, учи и изгражда своя живот. 

По поведението, а понякога няма как защото и те са хора като нас. 

По начина на говорене и движение. 

По държанието му и външния му вид. 

Ако даденият човек има тикове например. 

Не бих успял. 

По неговото поведение. 

Има много отличителни белези. 

По това как се държи и как говори. 

По поведението му. 



 
По поведението му. 

Бих го разпознал по самото му държание и понякога странен външен вид. 

Не знам, най-често си говорят сами или се държат странно. 

По държанието му, начина на провеждане на диалог, как бърше сълзите си. 

По държанието им, начин на провеждане на диалог, как бърше сълзите си. 

По държанието му, отношението му към околните. 

Според неговото поведение към останалите. 

По поведението. 

Според мен няма да може да размишлява сам. 

По неговото поведение.  

С по-различното му поведение и ако има човек, който му помага. 

Силни неосъзнати викания, по-занемарен външен вид и отслабнало тяло. 

По поведението му. 

Ще си проличи. 

Забелязва се по поведението. 

Не се държи адекватно. 

Хората с психични проблеми се държат по-различно от хората без. 

По поведението му. 

По физическите му действия. 

По движенията му, реакциите, начина на изказване. 

Ако не се държат подобаващо. 

Не знам. 

Странно държание. 

По погледа му и по начина по който се държи. 

Психично болните винаги са различни. Държат се по различен начин. 

Представата им за нормален живот е разбита. 

Според неговото държание и маниери. 

Външен вид и поведение. 

Предполагам, че ще мога да разпозная такъв човек по поведението му. 

Хората с психичните заболявания се различават от другите, чрез своето поведение, 

мисли, дори чувства. 

Хората с психични заболявания се различават от другите, чрез своето поведение, 

мисли, дори чувства. 

По начина по който общуват с хората. 

По неговия специфичен начин на мислене и държание. 

По поведението му. 

По неговото поведение и реакции. 

По поведението му, как върви, как говори и т.н. 

Не се държи като останалите хора. 

Не знам. 

По поведението му. 

По държанието му. 



 
Човек, който се държи неадекватно през по-голямата част от времето и е лесно 

манипулиран. 

Човекът се държи по доста по различен начин от останалите, необяснимо 

поведение. 

Ако се държи странно. 

Те се държат странно и добре се вижда, че не могат да се контролират. 

По държанието им. 

Действията на този човек ще са странни. 

Бих разпознал такъв човек по държанието му, а понякога и по външност.Но това 

не са основните фактори. 

По неговото държание. 

Бих разпознал психично-болен по навиците и действията му, които не са 

нормални, той не го осъзнава. 

Според поведението им. 

Бих разпознал психично болен по странните му реакции, действия и неадекватни 

прояви на агресия. 

Според характера, външния вид и държанието. 

Психично болните се държат странно. 

 

  

В отговорите си момичетата, които са анкетирани посочват: 

По особеното държание, поглед, походка, говор. 

По цялостното му поведение или реакции на различни битови ситуации. 

По поведението му. 

По начина на държание и говор. 

Бих го разпознала по държанието и характера. 

По държанието. 

По поведението. 

По поведението. 

Бих го разпознала когато говоря с него/нея. 

Ако поведението му е необичайно или по-различно от това на другите/ако има 

странни страхове или си говори сам/. 

Бих разпознала психично болен по неговото поведение, ако не успява да общува 

нормално с останалите хора. 

Не знам, може би по поведението. 

Чрез поведението. 

От поведението му, изявите му и как говори, начина му на мислене. 

Необичайно поведение, поведението му към друг човек, агресия. 

По поведението. 

По начина му на държание. 

Бих го разпознала по поведението му. 

По поведението. 



 
Психично болните хора имат по-различно поведение. 

По държанието му. 

По агресивността, по поведението му, постъпките му, в един момент си проличава. 

По поведението, начинът на говорене и общуване с други хора. 

По поведението. 

По поведението му, когато бива фрустриран например. 

Аз бих разпознала психично болен по поведението му. 

По поведението, реакциите и общуването. 

Агресивно и неадекватно поведение. 

По поведението му, а може би и външния вид. 

По държанието и характера. 

Бих го разпознала по поведението и характера му. 

Държи се странно. 

По поведението му. 

Като започна да общувам с него и видя поведението му. 

Ако той носи гривна  на която е гравирана болестта му. 

По поведението. 

Поведението му би било извън границите на нормалното, както и неадекватно. 

Бих забелязала различни поведение и маниери, различен начин на общуване и 

държание. 

 

По външния вид и поведение. 

От начина, по който се държи с останалите и ако по някакъв начин е странен. 

Странно държание предполагам. До сега само веднъж съм виждала подобни случай 

на жена, която си говори сама и се ядосва на себе си – не беше като при нормален 

човек. 

По държанието му. 

Бих разпознала такъв човек по поведението му. 

По странното му поведение, тикове, проблеми с говора. 

По-агресивно поведение, странно държание, вид. 

По поведението му. 

По поведението му в обществото, промяна в настроението резки промени в 

поведението. 

По поведението му. 

По поведението му. 

Особено държание, необичайно сред околните. 

Имат странно, понякога аспоциално поведение, не се вписват. 

С поведението му. 

Ако поведението му е съмнително и по някакъв начин застрашава живота на 

околните. 

Държат се странно. 

Начин на държание. 

Не се държи като всички останали и се отличава от тях. 



 
По физиономията, начина на говорене, държание, движение и др.  

По различното поведение и държание от това на останалите. 

По неговото/нейното поведение- неадекватно или отнесено. Често забелязвам 

такива хора, защото са шумни или викат. 

Личи им по поведението, по изражението, говора. 

По поведението. 

В повечето самото държание или дори само поглед е достатъчен. 

Начина по който се държи. 

По държанието. 

Държи се различно от околните. 

Агресивно или различно от нормалното поведение. 

Не знам, може би по поведението. 

По поведението. 

Според действията му – агресивно поведение, страх, неадекватни звуци и 

движения. 

Странно държание към хората, тикове външен вид. 

Държанието му. 

Ще се държи неадекватно. 

Предполагам, че ще има особено поведение. 

Ще го питам въпроси от обща култура, като например колко години е!? 

По държанието, погледа действията. 

По неговото държание, според мои наблюдения тези хора са по-затворени и по-

необщителни. 

По държанието му. 

По поведението, вида. 

По погледа и начина, по който се движи. 

Зависи от човека, при някой се разпознава по тикове, които имат, доста по-нервни 

са.  

По държанието. 

Човекът се държи ирационално по физически и психически начин. Забелязва се, че 

поведението е по-различно от  на другите и изглежда по-подозрително. 

По-забавени реакции, различно поведение неадекватност. 

Психично болните имат различни реакции на поведението от нормалните хора. Те 

се държат странно, непредсказуемо и понякога плашещо. Те не осъзнават какво 

всъщност говорят. 

По държанието. 

Може би да, бих го разпознала. 

 

 



 

 

Отговорили на въпроса 256/  от мъжки пол, от женски/  

Най-голям дял от участвалите в анкетата ученици 57,42 % /147-м/, са избрали отговора „По 

поведението му“, на второ място по честота на избора с 8,2 % /21-н/ е отговора „по начина на 

мислене и общуване“, на трето 6,64 % /17-т/, следван от отговорите „По външния му вид“ и „По 

начина на говорене“ с по 5,86 % /15-т/, отговора „По липсата на самоконтрол”с 4,68 % /12-т/,  

отговора „По проявяваната агресия”с 3,12 % /8-м/, отговора „не бих го разпознал/а”с 2,73 % /7-т/, 

отговора „По погледа му”с 2,34 % /6-т/ и отговорите „Ако си говорят сами”, и „По липсата на 

самоконтрол”с по 1,56 % /4-и/.  

Предпочения от участниците в анкетата отговор „По поведението му“ е свързан с преобладаващата 

представа сред анкетираните, че поведението е на съществения и сигурен признак за наличието на 
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психично болен човек. Вероятно допълнително информиране и обучение би могло да обогати и 

прецезира познанията за признаците/симптомите на основните психични разстройства.    

 

Графика 7. Опасни ли са хората с психични заболявания? 
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Отговорили на въпроса 182/92 от мъжки пол, 90 от женски/ 
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На този въпрос най-голяма част от участвалите в анкетата ученици 89 % /162-ма/ са избрали 

отговора „Само някои по-тежки психични заболявания“, следвани друга част с отговор „Да опасни 

са“ - 7,14 % /13-т/, на трето място по честота на избора с 3,85 % /7-м/ е отговорът „Не, не са опасни“. 

Анкетираните от мъжки пол избират своите отговорите по следния начин: 89,01 % /81-н/ посочват 
отговора „Само някои по-тежки психични заболявания“, 6,59 % /6-т/, избират отговора „Да опасни 
са “ и 4,39 % /4-ма/ - отговора „Не, не са опасни“.   
 
За анкетираните от женски пол отговорите са разпределени по следния начин: 89,01 % /81-н/ са 

предпочели отговора „Само някои по-тежки психични заболявания“,  7,69% /7-м/ отговора „Да 

опасни са” и  3.3 % /3-ма/ отговора „Не, не са опасни”. 

Различия  в отговорите според пола се наблюдава в малка степен в отговорите като в сравнение с 

анкетираните от мъжки пол е налице по-голяма част от предпочитания от анкетираните от женски 

пол за отговора „Само някои по-тежки психични заболявания“/6,59 % / (м) и 7,69 % (ж)/ и съответно 

по-малко предпочитания при нежния пол за отговора „Не, не са опасни “/4,39 % (м) и 3.3 % (ж)/.  

Вероятно обяснение за тези различия е различната представа за опасност при двата пола. 

Въпрос 8.  Ако зависеше от Вас какво бихте направили, за да подобрите живота на 

децата и хората с психични заболявания в България? 

* Подадени свободни отговори в анкетните карти: 

* 6 лица от момчета не са посочили отговор на зададения въпрос.  

Момчета: 

Бих дал пари за лечение. 

Бих направил домове за тези хора, в които да им се помага по всякакъв начин. 

Бих построил повече болници и училища за такива хора. 

Щях да дам средства, да им осигуря за да може по някакъв начин да им се помогне. 

Бих направил така, че ако е възможно да се чувстват като обикновени хора. 

Бих се постарал да им се дават осигуровки за прегледи с психолози. 

Бих направил специално училище за тях, където да се опитат да се оправят и да са 

в познати среди сред хора, като тях.  

Специално училище за деца с такива проблеми. 

Повече болници за психични заболявания. 

Бих направил дом за психично болни. 

Ще направя петиция с подписи и после ще я внеса в министерството. 

Бих ги изпратил в клиника. 

Бих построил повече клиники и пансиони в които хората биха се отнасяли добре с 

тях. 

Бих се отнасял добре с тях, за да не се чувстват различни.  

Бих казал на Бойко Борисов да не краде толкова от държавата а да дарява на 

хората в нужда.  

Предпочитам да се сближа и да разбера как мисли един такъв човек отколкото да 

страня от него.  



 
Дарения за психиатрични клиники. 

Повече болници за психично болни, повече средства. 

Като за начало ще се опитам да им помогна с безплатно лечение след това да 

осигуря подходяща среда за тях, като бъдат сред свои връстници. 

Бих съдействал да им бъде направено подходящото лечение. 

Бих направил специализирани училища само за тях. 

Трябва да бъдат построени такива места в каквито да се приобщават и да се 

лекуват. 

Бих назначил повече хора, които могат да им помогнат и също така бих построил 

повече болнични заведения. 

Щях да сменя хората, които стоят отгоре на държавата, защото те са хората с 

психични проблеми! 

Бих направил така, че да им се обръща повече внимание и да не бъдат изолирани.  

Не знам.  

Бих създал специализирани открити пространства. 

Бих направил дом за помощи за хора с психични заболявания. 

Щях да ги изолирам да живеят в отделна област. 

Бих дарил пари за кауза. 

Бих открил специални институции за такива хора. 

Бих направил клиники в които тези деца безплатно да живеят и да се лекуват. 

Бих построил повече учебни центрове за хората с психични заболявания. 

Бих построил домове с психолози за специални грижи. 

Бих назначил служби които да помогнат на тези хора. Бих построил  

специализирани клиники за хора с психични заболявания. Бих се отнасял с тях, 

като с равен. 

Да се организират повече групи в които ще  може да се общува с тези хора. 

Бих подсигурил нужните сгради за хора с психични проблеми. 

Бих дарил пари. 

Щях да направя специални сгради. 

Бих инвестирал в специални учебни заведения, както и кампании за подпомагане 

на хора с подобни заболявания. 

Бих направил дом за взаимна помощ в който има и професионалисти.  

Повечето от тях са изолирани от семействата си, за това трябва да се покаже на 

възможно повече хора, че има лечими психични заболявания, а нелечимите могат 

да бъдат контролирани. 

Бих назначил повече специалисти. 

Бих се сближавал с тях, за да не се чувстват сами и  че имат подкрепата ми. 

Болница за хора с психични проблеми. 

Ако зависеше от мен аз бих направил повече болници за психично болни хора. 

Бих осигурил лечение за такива хора. 

Повече специализирани училища. 

Бих се грижил много повече. Бих направил много центрове за тях. 

Ще даря пари. 



 
Бих инвестирал повече пари в психичните клиники, с цел подобряване на 

психично болните хора.  

Аз бих допринесъл с дарения до отговарящите институции и по всякакъв друг 

полезен начин. 

Бих направила специализирани домове за такива хора в които домове, бих наел 

добре запознати и обучени лектори, които да се грижат за тях и да се опитат да 

направят нещо по въпроса за тяхното здраве.  

Бих създал повече клиники. 

Щях да им помогна. 

Повече внимание да се обръща на човека и да се отнасяме с него като с равен. 

Бих направил повече психиатрични центрове.  

Специализирани заведения за психични заболявания, които да получават пари от 

държавата. 

Бих направил така, че хората да се държат нормално с тях и да не ги възприемат 

за по-различни. Трябва да се обръща повече внимание на тези хора. 

Бих наел хора, които могат да се отнасят по подходящ начин с тях и да построя 

сгради за тези деца и хора с психични заболявания.  

Бих дарил определена сума за да им бъде помогнато от професионалисти. 

Бих спонсорирал повече заведения за психично болни. 

Бих направил специални места в които тези хора да бъдат лекувани и да се 

сприятелят.  

Бих построил повече заведения за подпомагане.  

Бих построил повече училища за хора с психични заболявания.  

Бих завел всички психично болни в център за психично болни. 

Може би да ги групирам, да направя училища и да ги забавлявам и да ги радвам. 

Бих имал респект и да помогна с каквото мога. 

Не знам. 

Да се лекуват. 

Бих съдействал както мога. 

Бих им давал всичко от което се нуждаят. 

Не знам, не зависи от мен. 

Училища и домове само за тях. 

Бих могъл са отворя повече центрове за лечение на заболяванията, бих наел по-

професионален персонал. 

Бих провел кампания за събиране на средства за да подпомогнем за тяхното 

лечение. 

Трябва да се отнасяме към тях, като с нормални хора, защото те не са различни. 

Бих направил по-добри условия за тях и тяхното лечение. 

Да учат в специални заведения. 

Щях да създам благоприятни условия за тяхното подобрение. 

Бих им помогнал по някакъв начин, за да се оправят. Ще им дам лекарства, пари 

или каквото искат. 

Ще отворя допълнителни лечебни центрове. 



 
Ще се опитам да общувам с тях, ако е възможно. 

Не знам. 

Бих ги пратил в лудница, а след това да ги интегрирам в обществото. 

Специални институции за деца. 

 

* 6 лица от момичетата не са посочили отговор на зададения въпрос.  

Момичета: 

Ако имах средствата и годините със сигурност бих намерила начин да бъда 

полезна по някакъв начин. 

Повече лечебни заведения и по-добро отношение. 

Ако зависеше от  мен и имах пари щях да даря определени суми за да се подобри 

лечението им.  

Бих създала повече мероприятия клубове/където могат да се забавляват и да се 

откъснат от реалността.  

Повече лечебни заведения и повече внимание за тях. 

Бих помогнала с каквото мога и бих съдействала на когото и където трябва, но да 

се има в предвид, че е важна обстановка и не зависи само от мен, а и от другите 

хора.  

Бих изградила повече центрове за работа с подобни хора. Бих създала среда, в 

която хората с психични заболявания биха се чувствали добре.  

Бих дала пари за лечението им. 

Може би трябва обществото да бъде по-добре информирано, за да може всички да 

се отнасят по начин, по който тези хора няма да се чувстват изолирани. 

Бих увеличила броя на училищата за хора с психични заболявания.  

Бих направила повече училища и болници за такива хора. 

Ако зависеше от мен-повече разбиране от страна на останалите хора. 

Ще дам пари за лечението им! 

Щях да направя повече специализирани заведения. 

Не знам. 

Бих дарявала пари редовно. Ако имам възможност, разбира се. 

Ще се опитам да осигуря място където да си помогнат или нещо от сорта. 

Щях да съдействам на някоя кампания, която има за цел да събере пари за 

лечението на децата. 

Ако зависеше от мен щях да се създадат места в които да бъдат лекувани и да им се 

помогне. Относно децата бих помогнала с намирането на семейства, за да се 

чувстват обичани. 

За съжаление не мисля, че има как да подобрим нивото им ако е нещо нелечимо. 

Бих помогнала за подобряване на средата в която живеят. 

Бих осигурила по-добро безплатно лечение. 

Щях да направя повече специализирани заведения. 

Бих предоставила повече средства за лечение и за построяването на сгради, където 

да се провежда лечението. 



 
Ако зависеше от мен – повече разбиране от страна на останалите хора. 

Бих направила специални училища за тези деца, където биха получили нужното 

образование и начинът им на комуникация би се подобрил. 

Бих осигурила заведения за психични заболявания.  

Бих ги посъветвала да отидат на психолог за да им помогне да ги излекува.  

Ще дам пари за лечението им. 

Ако зависеше от мен нямаше да бъдат оставяни в болниците, защото това ги 

настройва още повече, може би заради самата изолация. Трябва да се направят 

специални центрове, където да водят нормален живот, за да не се чувстват 

разделени от света. 

Ако имах възможностите и средствата, бих направила по-специализирани 

клиники. 

Бих направила клиники (повече) за лечение. 

Щях да съдействам на някоя кампания, която има за цел да събере пари за 

лечението на децата. 

Кампании с парични дарения за да се лекуват и подобряват. 

Повече и по-добри средства за развитието на медицината в тази област. 

За децата-повече спорт , а за хората с психични заболявания повече центрове. 

Може би бих станала психолог или бих препоръчала такъв.  

Трябва да толерираме хората, каквито и да са те, защото те не определят сами 

съдбата си. 

Бих осигурила повече места за тях, където могат да се развиват и да намират нови 

приятели. 

Би трябвало да се говори повече за тези хора и така те да не бъдат отхвърляни от 

обществото. Също така те трябва да получават адекватна помощ. 

Бих се включила в благотворителни каузи. 

Бих направила кампании и бих събирала пари от тях, за да можем да осигурим 

лечение. 

Трябва да има повече центрове във връзка със заболяванията им. 

Трябва да се отделят средства за да можем да ги изпратим в чужбина и да се 

излекуват. 

Би трябвало да се говори повече за това и хората да не ги дискриминират просто, 

защото са малко или много различни от нас. 

Трябва хората да бъдат по толерантни към такива хора за да не се чувстват зле в 

обществото. 

Бих се сприятелила с него/нея за да не се чувства отдалечен от останалите. 

Децата и хората с психични заболявания не трябва да бъдат обиждани и 

подигравани а интегрирани в нашето общество. 

Ако това зависеше от мен аз бих създала повече центрове, в които да се работи с 

тях но бих наела квалифицирани психолози и психиатри. 

Според мен трябва да бъдат отворени повече и по специализирани клиники за 

такива хора. 

Бих помогнала за осигуряването на по-добри лекарства. 



 
Бих организирала нещо като групи или събирания за сближаване и лекуване.  

Да има повече хора които се държат по-добре с тях и да са в отделни училища. 

Бих направила повече заведения в които те да се лекуват. 

Бих направила повече клиники, в които да се грижат за тях и да им помагат да се 

справят с психичните проблеми. 

Бих им осигурила специално заведение и компетентни учители. 

Бих дарила пари, за да се подобрят такива институции. 

Повече лечебни заведения. 

Повече толерантност и специализирани места. 

Бих вложила повече пари в техника и медикаменти за различните заболявания 

както и подобряване на условията в домове с психично болни хора.  

Ще им предоставя съответни специализирани учебни заведения. 

Бих направила училища за деца с психични заболявания. 

Бих отворила повече клиники и медицински центрове.  

Бих организирала кампания за лечение на такива хора.  

Бих спомогнала с построяването на заведения за хора с психични заболявания, за 

да им се окаже нужната помощ. 

Бих изградила повече центрове за работа с подобни хора. Бих създала среда, в 

която хората с психични заболявания, биха се чувствали добре.  

Предоставяне на адекватно лечение. 

Бих построила повече училища за хора с психични заболявания. 

Бих им помогнала с каквото мога (изслушвам, помагам им) 

Повече болници и домове, където да получат нужната помощ. 

Аз бих им помогнала да не се чувстват изолирани от другите хора. 

Ако зависеше от мен и имах пари, щях да даря определени суми за да се подобри 

лечението им. 

Може би трябва обществото да бъде по-добре информирано за да може всички да се 

отнасят по начин, по който тези хора няма да се чувстват изолирани. 

Бих съдействала както мога да дам съвет можв би, за да помогна на мисленето на 

отсрещната страна. 

Щях да организирам групи в които хората да разговарят и по този начин да се 

приобщят към останалите. 

Бих осигурила повече средства за да могат да се провеждат повече изследвания и 

да се открие по-лесно това от което се нуждае един такъв човек. 

Повече клиники за психично болни. 

Бих направила проект с който да разширя познанията на хората относно видовете 

психични заболявания и бих накарала хората да бъдат по дружелюбни към тях! 

Бих помогнала с каквото мога за да подобря живота на децата и хората с психични 

заболявания. 

Бих направила така, че да се чувстват комфортно сред останалите. 

Повече места за лечение, повече внимание към тези хора. 

Ще се опитам да осигуря място, където да им помогнат или нещо от сорта. 

Бих дарила на хората с нужда, помагайки им да се чувстват възможно най-удобно. 



 
Трябва да се съберат хора които да им помагат да се слеят с нормалната 

обстановка. 

Според мен трябва да се направят специални училища за хората с тези проблеми. 

Бих дала повече парични средства за децата и хората с психични заболявания. 

Бих се постарала те да получават повече помощи и да имат на разположение по-

адаптирани условия. 

Бих създала повече мероприятия/клубове където могат да се забавляват и да се 

откъснат от реалността. 

Бих създала специални заведения с добре обучен персонал. 

Бих организирала Фондации за набиране на средства за подобряване на техния 

живот. 

Да се подобрят възможностите им за общуване с други хора. 

Бих дала повече пари за построяването на болнични заведения, където да се 

помага на хората с психични заболявания. 

Повече лечебни заведения и повече внимание за тях. 

Ако имах тази възможност, бих съдействала насочвайки ги към хора, които могат 

да им помогнат за подобряване на „състоянието“ им. 

Бих помогнала за създаването на повече места, където на тези хора би могло да се 

обърне внимание. 
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Бих направил/а болници за хората с психични проблеми

Бих дарил/а пари за лечението им

Бих направил/а специално училища за деца болни от 
психични заболявания

Бих помогнал/а, чрез изграждане на толерантност в 
обществото

Бих наел/а по-квалифициран персонал в клиниките за 
лечение

Бих помогнал/а държавата да отдели повече средства за 
лечение

Бих съдействала за създаването на специални пространства 
за болните 

Бих организирал/а кампании за събиране на средства и 
запознаване на обществото за проблема

Бих ги насочил/а към психолози

Не знам

Ако зависеше от Вас какво бихте направили, за да подобрите 
живота на децата и хората с психични проблеми в България?



 

 

Отговорили на въпроса:  общо 170/  86 от мъжки пол, 84 от женски/ 
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АКО ЗАВИСЕШЕ ОТ ВАС КАКВО БИХТЕ НАПРАВИЛИ, ЗА 

ДА ПОДОБРИТЕ ЖИВОТА НА ДЕЦАТА И ХОРАТА С 

ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ?

Бих направил/а болници за хората с психични проблеми

Бих дарил/а пари за лечението им

Бих направил/а специално училища за деца болни от психични заболявания

Бих помогнал/а, чрез изграждане на толерантност в обществото

Бих наел/а по-квалифициран персонал в клиниките за лечение

Бих помогнал/а държавата да отдели повече средства за лечение

Бих съдействала за създаването на специални пространства за болните 

Бих организирал/а кампании за събиране на средства и запознаване на обществото за проблема

Бих ги насочил/а към психолози

Не знам



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експерти, обработили данните и изготвили анализа: 

Д-р Юри Кацаров 

Д-р Вяра Ганчева 

Райна Соколова 

Румяна Топчиева 

Лъчезар Стефанов 

Александър Миланов 

 

 

 

 

 

 

 

 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG 07 “Инициативи за обществено здраве” 

по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Сдружение за прогресивна и отворена 

комуникация” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на 

ФМ на ЕИП, НФМ и Програмния оператор - Министерство на здравеопазването 


