
НАГЛАСИ НА БЪЛГАРИТЕ КЪМ РАКА И 
ОНКОЛОГИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Януари 2023



Паспорт и 
методология 
на изследването

Реализация на изследването: „Тренд“

Възложител: Асоциация на пациентите с онкологични заболявания

Обем на извадката: 1002 ефективни интервюта с респонденти 
на възраст 18+ г.

Представителност: За пълнолетното население на страната

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

Период на провеждане: 11 – 18 януари 2023 г.

Максимално допустима стохастична грешка: ± 3.1%



Вие лично провеждали ли 
сте или не сте провеждали 
профилактични прегледи и/ 
или изследвания, свързани 
с превенция на онкологични 
заболявания/ рак?

Спонтанен отговор 

Един отговор

База:  1002 респондента

Q1

24%

74%

2%
Провеждал/a съм

Не съм провеждал/a

Не знам/ Без отговор



• Една четвърт от българите са провеждали профилактичен преглед или
изследване, свързано с превенцията на онкологично заболяване.

• Жените са повече от два пъти по-склонни да предприемат превантивни
мерки – 34% от тях отговарят положително, за разлика от мъжете, сред
които делът е едва 14%.

• Закономерно профилактиката се увеличава с покачване на възрастта,
когато човек започва да се интересува в по-голяма степен от здравето си.

• Прави впечатление, че при жителите на столицата, която предлага
сравнително по-добър достъп до здравни услуги и по-висок жизнен
стандарт, нивото на превенция не е по-високо, а дори малко по-ниско от
средното за страната. Това доказва, че незадоволителното ниво на
профилактика не се дължи на труден достъп, а по-скоро на недостатъчно
високата здравна култура на българина.

Профилактични 
прегледи



А случвало ли Ви се е 
или не Ви се е случвало 
да търсите информация 
за онкологични 
заболявания/ рак?

Спонтанен отговор 

Един отговор

База:  1002 респондента

Q1

35%

63%

2%
Случвало ми се е

Не ми се е случвало

Не знам/ Без отговор



• Малко над една трета от хората са проявявали интерес и са търсили
информация за онкологични заболявания. И тук зависимостите са
сходни – жените и по-възрастните групи са били по-активни.

• При този въпрос се забелязва по-ясна връзка с образователното
равнище – по-високото образование значително увеличава нагласата
към търсене на информация.

• Тук, за разлика от превенцията, не се наблюдават различия на база
населено място.

Търсене на информация 
за онкологични 
заболявания



Според Вас лично 
възможно ли е или не е 
възможно да има 
превенция срещу 
онкологичните 
заболявания/ рак?

Спонтанен отговор 

Един отговор

База:  1002 респондента

Q1

61%16%

23% Възможно е

Не е възможно

Не знам/ Не мога 
да преценя



• Оптимистично е, че всеки шест от десет българина смята, че е
възможно да има превенция срещу раковите заболявания. Тази
нагласа е добра предпоставка за повишаване на превантивните
мерки.

• Жените, които са и по-склонни да се подложат на профилактика,
са малко по-убедени (68% от тях), отколкото мъжете (55%).

• Положително влияние оказва и образованието – сред
висшистите 73% отговарят с „Възможно е“, докато при хората с
основно и по-ниско образование делът спада до 45%.

• Близо една четвърт (23%) не могат да преценят дали превенцията
е възможна, като в най-голяма степен влияние оказва
образованието (38% сред ниско образованите), както и младата
възраст на респондентите (38% от хората между 18-29 г.).

Нагласи към 
превенцията



Според Вас лично до 
каква степен диагнозата 
рак е лечимо 
заболяване?

Въпрос с предварително 
зададени опции

Един отговор

База:  1002 респондента

Q3/ 1

3%

37%
35%

8%

17%

Напълно лечимо По-скоро лечимо По-скоро нелечимо Напълно нелечимо Не знам/ Не мога да 
преценя



• Дяловете на оптимистите и песимистите по отношение на лечимостта на раковите
заболявания са почти огледални – 40% смятат, че заболяването е лечимо или по-скоро
лечимо, докато 43% твърдят обратното. Средната оценка е 2.4 по скалата от 1-
„Напълно нелечимо“ до 4 „Напълно лечимо“.

• Прави впечатление, че респондентите предпочитат по-умерените твърдения, а
дяловете на категорично положителни или отрицателни отговори са значително по-
ниски. Възможно е това да е израз на недостатъчно добра информираност по темата,
която рефлектира в липса на категорична позиция.

• Наблюдават се сходни закономерности, както при предходните въпроси – малко по-
оптимистични са жените. Забелязва се по-високо ниво на песимизъм сред най-
възрастните над 70 г. Въпреки че не са толкова скептични относно превенцията, по
отношение на диагнозата те в най-малка степен мислят, че ракът може да бъде
излекуван (средна оценка 2.2 по-скалата от 1- „Напълно нелечимо“ до 4 „Напълно
лечимо“). Вероятно този песимизъм произтича от напредналата възраст и преценката
на собственото им здравословно състояние.

Нагласи към 
лечимостта на 
заболяването



Вие лично знаете ли или 
не знаете какво 
представлява 
химиотерапията?

Спонтанен отговор 

Един отговор

База:  1002 респондента

Q1

71%

21%

8%
Зная

Не зная

Не съм сигурен/а/ 
Без отговор



• Висок е делът на хората (71%), които твърдят, че са запознати с това
какво представлява химиотерапията. Все пак следва да се има
предвид, че подобен тип въпроси генерират и т.нар. „престижни
отговори“ и е възможно реалната запознатост да е по-ниска от
декларираната.

• Най-незапознати са младите (18-29 г.) и хората с основно и по-ниско
образование, при които делът на отрицателни отговори е около
една трета. По-ниска запознатост се наблюдава и в селата – 27%.

Запознатост с 
химиотерапията



Спонтанен отговор 

Един отговор

База:  1002 респондента

Q1

62%7%

31% Има

Няма

Не знам/ Не мога 
да преценя

Според Вас лично има ли 
държави, в които 
онкологичните 
заболявания/ рак се 
лекуват по-успешно, 
отколкото в други?



Кои са тези държави?

Спонтанен отговор 

Повече от един отговор

База:  622 респондента
Отговорили, че има такива 
държави

Q1

72%

51%

46%

24%

19%

16%

1%

8%

Турция

Израел

Германия

САЩ

Франция

Швейцария

Други

Не знам/ Не мога да преценя



• Мнозинството от респондентите (61%) са убедени, че има
държави, в които онкологичните заболявания се лекуват по-
успешно, отколкото в други.

• Като лидер в лечението се позиционира Турция. Тя е посочена
от 72% от хората, които смятат, че има държави с по-добри
здравни грижи.

• Топ 3 на държавите се допълва от Израел (51%) и Германия
(46%).

• Сред водещите страни се нареждат още САЩ (24%), Франция
(19%) и Швейцария (16%).

• Пренебрежимо нисък е делът на респондентите, които са
посочили държави, извън изброените.

Нагласи към 
лечението в други 
държави



Спонтанен отговор 

Един отговор

База:  1002 респондента

Q1

Вие лично бихте ли или не 
бихте си направили без-
платен профилактичен 
преглед в специализирана 
онкологична болница 
(болница за лечение на 
рак)?

71%

15%

14%
Бих си направил/a

Не бих си направил/a

Не знам/ Не мога да преценя



• 71% от респондентите твърдят, че биха си направили безплатен
профилактичен преглед в специализирана онкологична болница.

• Демографската разбивка показва сходни зависимости с тези,
наблюдавани на предходните въпроси.

• Жените са по-склонни (79%), отколкото мъжете (62%). С увеличаване на
възрастта, нагласата се увеличава, но тенденцията прекъсва при
хората над 70 г., където делът леко намалява и се приближава до
средния.

• По-високо образованите са по-разположени да си направят преглед от
по-ниско образованите групи.

• Наблюдава се зависимост между интереса и размера на населеното
място – колкото по-малко е населеното място, толкова по-висок е
делът на положителните отговори.

• Докато в столицата 47% заявяват, че биха си направили безплатен
профилактичен преглед, в селата делът достига до 80%.

Нагласи към 
безплатни 
профилактични 
прегледи



• Нагласата на българите към превантивните мерки, свързани с
онкологичните заболявания, може да бъде определена като
незадоволителна.

• Особено внимание при бъдещи информационни кампании трябва да
бъде обърнато на мъжете, по-младите и по-ниско образованите
групи.

• Необходимо е при бъдещи информационни кампании да се набляга
освен на ползите от профилактиката, също и на оборването на
нагласата, че ракът не е лечимо заболяване. Това би спомогнало за
повишен интерес към превантивните мерки.

• Фактът, че мнозинството счита, че има държави, в които лечението
е по-успешно, отколкото в други, от една страна е израз на
традиционния скептицизъм и недоволство на българина към
държавата. От друга страна обаче, той може да бъде разчетен и
положително като убеждение за това, че диагнозата рак е лечима
при прилагането на правилно и ефективно лечение.

Основни изводи и 
препоръки


