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Цели на проучването

Проучването има за цел да събере информация по следните индикатори:

• Покупка и средна честота на покупка на лекарствени продукти с и без лекарско

предписание, както и заплащани по здравна каса;

• Неналични в аптечната мрежа лекарствени продукти, заплащани по здравна каса;

• Подход към търсене на неналични лекарствени продукти, заплащани по здравна каса;

• Време за набавяне на неналични лекарствени продукти, заплащани по здравна каса.



Методическа рамка

Тип на проучването Количествено проучване (Омнибус)

Метод на регистрация Пряко-лично интервю

Модел на извадката Двустепенна гнездова. Респондентите са
подбрани чрез квотна матрица по пол,
възраст и тип населено място

Генерална съвкупност 6 162 747 души (18+ години)

Представителност Представително изследване за 
населението на страната на възраст над 18 
години; На 1% отговарят 61 627 души

Реализиран обем на извадката 1158 респонденти

Контрол Контролни проверки на 20% от анкетните
карти

Период на провеждане 14.03-31.03.2014 г.



Извадка
Дялове в %

1% 
(99%)

3% 
(97%)

5% 
(95%)

10% 
(90%)

15% 
(85%)

20% 
(80%)

25% 
(75%)

30%  
(70%)

35% 
(65%)

40% 
(60%)

45% 
(55%) 50%

500 0.9 1.5 1.9 2.6 3.1 3.5 3.8 4.0 4.2 4.3 4.4 4.4

600 0.8 1.4 1.7 2.4 2.9 3.2 3.5 3.7 3.8 3.9 4.0 4.0

700 0.7 1.3 1.6 2.2 2.6 3.0 3.2 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7

800 0.7 1.2 1.5 2.1 2.5 2.8 3.0 3.2 3.3 3.4 3.4 3.5

900 0.7 1.1 1.4 2.0 2.3 2.6 2.8 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3

1000 0.6 1.1 1.4 1.9 2.2 2.5 2.7 2.8 3.0 3.0 3.1 3.1

1100 0.6 1.0 1.3 1.8 2.1 2.4 2.6 2.7 2.8 2.9 2.9 3.0

1200 0.6 1.0 1.2 1.7 2.0 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8 2.8

1300 0.5 0.9 1.2 1.6 1.9 2.2 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7 2.7

1400 0.5 0.9 1.1 1.6 1.9 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6 2.6

1500 0.5 0.9 1.1 1.5 1.8 2.0 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5

1600 0.5 0.8 1.1 1.5 1.7 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5

Пример: Ако някоя подгрупа, съдържаща около 1200 споменавания дава стойност от 15% - нивото на отклонение е 2.0%.
Така че, ако една марка е позната сред 15% от респондентите при представителна извадка от 1200 човека – търсим в 
колоната 15%/85% и реда, съдържащ размера на извадката. Това означава, че “реалната” стойност на познатостта на 
марката е между 13% и 17%.

Таблицата показва отклоненията на стойностите при различни стандартни случайни извадки.
Данни имат гаранционна вероятност 95% на доверителните интервали.

Таблица със статистическите отклонения



Анализ на резултатите



Основни изводи /1

Покупка на лекарствени продукти

 Три четвърти от българите над 18 г. (75%) през изминалата година са купували за себе си или за друг член

от домакинството лекарствени продукти без лекарско предписание. Близо две трети (65%) е делът на

онези, които през изминалата година са закупували лекарствени продукти с лекарско предписание, а

около една трета (32% от всички над 18 г.) са купували/поръчвали лекарствени продукти, заплатени от

здравната каса.

 Средният брой покупки на лекарствени продукти без лекарско предписание за изминалия месец (преди

провеждането на теренната работа) е 2,28. За продуктите с лекарско предписание средният брой

покупки е съответно 2,37. Тази стойност е най-висока (2,89) при хората, които ползват лекарства (по

лекарско предписание), заплатени от НЗОК.



Наличие на лекарствени продукти, заплатени от НЗОК, в аптечната мрежа

 Около една пета от респондентите (или общо 6% от всички българи над 18 г.), които са купували през 

последната година с лекарско предписание лекарства, заплатени от здравната каса, са имали проблем с 

незабавното намиране на предписаните продукти. 

 Техният дял е най-висок в Северозападния и Югоизточния райони, където около една четвърт от 

отговорилите, купували през последната година с лекарско предписание лекарства, заплатени от 

здравната каса, са имали проблем с намирането на предписаните продукти.

Подход към търсене на неналични лекарствени продукти

 Най-честото действие, което респондентите предприемат при липса на изписаните им по здравна каса 

лекарствени продукти е поръчка за доставка. Този подход е посочен от 59% от респондентите, които са 

имали такъв проблем. Половината от респондентите от търсят предписания продукт в друга аптека, а 7% 

закупуват заместващ продукт. Сумата от отговорите по този индикатор е 123%, тъй като респондентите са 

давали повече от един отговор.

Основни изводи /2



Набавяне на неналични лекарствени продукти

 В резултат на предприетите действия, 55% от респондентите успяват да намерят липсващия продукт в 

същата аптека, а 49% - в друга аптека. За 2% от респондентите, които са имали проблем с липсващи 

лекарства по здравна каса, решението е било намерено чрез доставка по интернет, а за други 2% - чрез 

болнично заведение. И в този случай пациентите са използвали повече от един подход, поради което 

сумата на отговорите надхвърля 100%.

 В групата на ималите проблем с откриване на лекарствен продукт по лекарско предписание и заплатен от 

НЗОК, 2.8% (или общо 0,2% от всички българи над 18 г.) са тези, които не са успели да намерят търсеното 

лекарство.

 На въпроса за времето за набавяне на търсения лекарствен продукт, 37%  отговарят, че не им се е 

наложило да чакат. Сред останалите 63%, средният брой дни, които са били необходими за набавянето 

на неналичните лекарствени продукти, изписани по здравна каса, е 3. За 4,6% от респондентите, този 

срок е продължил повече от една седмица.

Основни изводи /3



Ако имате въпроси или нужда от допълнителна информация, 
моля свържете се с нас! 

office@marketlinks.bg, 
Market LINKS - Market, Media & Public Opinion Research Agency
5 Angel Kanchev str., 1000 Sofia, Bulgaria tel:+ 359 2 980 55 53;+ 359 2 980 04 00;
www.marketlinks.bg


