
 

 

 

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО – ЮГ 

Пловдив 4000, България, бул. „Санкт Петербург“ № 59, тел.: 032/658714 

 

ПРЕЗ ПЕРИОДА МАРТ-МАЙ 2016 Г. НСИ ЩЕ ПРОВЕДЕ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ 

„СТАТИСТИКА НА ДОХОДИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ 2016“ 

 

         В периода март - май 2016 г. Националният статистически институт, чрез своите регионални 

структури,  ще проведе анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2016”.  

 

         Целта на изследването е да събере информация в следните тематични области: 

         • Основни демографски и социални характеристики на домакинствата и техните членове: 

размер на домакинството, форма на собственост на жилището, възраст, пол, образование, семейно 

положение, икономически статус и други данни за членовете на домакинството 

         • Парични показатели за доходите и социалното разслоение на населението: общ доход и 

структура на доходите по източници (от работна заплата, от социални трансфери и други) 

         • Непарични показатели за условията на живот: основни данни за жилището (тип и 

обзаведеност на жилището); проблеми, свързани с жилището и квартала (населеното място); достъп 

до образование; здравен статус и достъп до здравно обслужване 

         • Икономическа активност, заетост и безработица на лицата на 16 и повече години (статус в 

заетостта, сигурност на работното място, продължителност на безработицата и други) 

         • Социални услуги и програми и участие на домакинството или негови членове в тях. 

         Обект на наблюдение, в област Кърджали са  181 домакинства от 26 населени места, както 

и всички членове на домакинствата  на 16 и повече години.  

         Домакинствата са включени в извадката чрез случаен подбор, на ротационен принцип. 

Изследването се провежда от 2008 г., като всяка година една от ротационните групи отпада от 

наблюдението и се заменя с нова. През 2016 г. в област Кърджали за първи път в наблюдението 

ще участват 45 домакинства от населените места: Завоя, Бял извор, Мишевско, Кокиче, 

Крумовград и Кърджали. Останалите  домакинства вече са участвали в наблюдението и според 

ротационата група ще бъдат анкетирани за втора, трета, четвърта, петта или шеста поредна година. 

Участието на домакинствата за по-продължителен период осигурява по-добри оценки на 

продължителни явления (например постоянен риск от бедност). 

          В периода март - май 2016 г. избраните домакинства ще бъдат посетени от специалисти на 

„Отдел статистически изследвания – Кърджали“ към ТСБ Юг- гр. Пловдив, които ще проведат 

персонални интервюта с два въпросника - Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник. 

При посещенията си в домакинствата анкетьорите ще се легитимират със служебни карти. 

          Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща 

методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на 

живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и 

участието им в социалния живот на страната. 

       Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното проучване 

„Статистика на доходите и условията на живот“ може да бъде получена от сайта на НСИ и от 

служителите на ОСИ - Кърджали, на телефон: (0361) 67036. 

 

       Предварително благодарим на домакинствата за сътрудничеството при представянето на 

страната ни в Европейската общност! 


