
ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ И РАЗХОДИ ЗА ТУРИЗЪМ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО 

 
1. Цел, задачи и предназначение  
Основната цел на изследването е да бъдат изучени причините за туристическите 

пътувания на населението в страната и чужбина, и да се получи информация за 
разходите, свързани с тези пътувания. Методологията, която се прилага при 
статистическото изследване в туризма е в съответствие с Регламент 692/2011 на 
Европейския парламент и Съвета относно европейска статистика на туризма и 
Регламент 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент 692/2011 на 
Европейския парламент и Съвета относно европейска статистика на туризма по 
отношение на структурата на отчетите за качеството и предаване на данните. 

До края на 2011 г. е прилагана Директива 95/57 на Европейския съвет за събиране 
на данни в областта на туризма. 
 

2. Основни дефиниции  
Туристическо пътуване - всяко лично или професионално пътуване на хора, 

извън мястото, в което живеят, за период не повече от една година и чиято основна цел 
не е извършване на дейност срещу заплащане. 

Туристическите пътувания могат да бъдат следните: 
 
Лични - почивка, посещения на културни мероприятия, спортуване, лечение, 

обучение, религиозни мероприятия, гостуване на близки и приятели, и други. 
Професионални - командировки, участие в конференции, конгреси, сключване на 

сделки и други. 
 
3. Обект и обхват на наблюдението 
Обект на наблюдението на е населението на 15 и повече навършени години в 

Република България. Наблюдението е представително за страната и се провежда върху 
извадка от домакинствата в страната. Анкетират се всички лица, като обект на 
наблюдението са всички домакинствата, попаднали в извадката. 

 
4. Модел и обем на извадката  
За наблюдението се използва стратифицирана по град и село двустепенна гнездова 

извадка с гнезда на първа степен - преброителните участъци от проведеното към 
01.02.2011 г. преброяване на населението и жилищния фонд, и гнезда на втора степен - 
домакинствата. Обемът на извадката е 3 000 домакинства или около 5 250 лица на 15 и 
повече навършени години. 

За претегляне на резултатите от наблюдението се използват данни от текущата 
демографска статистика за населението на страната по местоживеене, пол и възрастови 
групи. 

 
5. Оценка на стохастичната точност  
Поради извадковия характер на наблюдението, получените в резултат на 

обработката на информацията от изследването оценки на характеристиките могат да се 
отклоняват от оценките на генералната съвкупност. За определяне на статистическата 
точност се изчисляват стандартни грешки, коефициенти на вариация и интервали на 
доверителност за оценките по някои основни показатели. 

 
 



 
6. Периодичност 
Изследването се провежда регулярно от началото на 2008 г. и е тримесечно.  
 
7. Публичност и прозрачност  

• Достъп до прилаганата методика  
Всички публикации на НСИ с данни от изследването на туристическите 

пътувания и разходи за туризъм на населението съдържат кратки методологични 
бележки с основните понятия. 

• Съобщения  
Резултатите от изследването се разпространяват със съобщение, което се 

публикува тримесечно в сайта на НСИ в интернет. 
• Публикации  

Резултатите от изследването се публикуват в изданията Статистически 
справочник и Статистически годишник на НСИ. 

• Електронен достъп  
Актуални таблици с основни резултати от изследването се поместват тримесечно 

в сайта на НСИ в интернет. 
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