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директно въвеждана в компютър.

Колко пъти се анкетира едно
и също домакинство?
Домакинствата, попаднали в извадката за наблюдението, се анкетират в две последователни тримесечия и след интервал от две тримесечия се анкетират отново в следващите две тримесечия, т.е. домакинството се анкетира общо четири пъти. Неколкократното анкетиране на домакинствата създава
неудобства, но е необходимо за по-точното анализиране
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промени.
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участието на всяко избрано домакинство е от изключително важно значение.
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Колко често се извършва наблюдението?
От 2003 г. Наблюдението на работната сила се
извършва непрекъснато, т.е. през всяка седмица от
тримесечието се анкетират част от домакинствата,
включени в извадката. По този начин се осигуряват
тримесечни и годишни резултати.

Колко домакинства се анкетират при
наблюдението?
Всяко тримесечие се посещават около 19.6 хил.
домакинства, като се анкетират всички лица на 15 и
повече навършени години, живеещи в тях.

Как се избират домакинствата?
Домакинствата, които трябва да бъдат анкетирани при Наблюдението на работната сила, се избират
чрез случаен подбор. Според статистическата теория това е задължително условие, за да се гарантира представителност на резултатите от извадковите
наблюдения, т.е. получените от изследването резултати да се доближават максимално до действителните характеристики.
Името на главата на домакинството и адресът се
вземат от списъците на домакинствата, изготвени
при последното преброяване на населението.

Как се извършва наблюдението?
Наблюдението се извършва чрез анкетиране на
лицата от избраните домакинства при посещение
в домакинството и провеждане на лично интервю. Анкетьор, който е служител или сътрудник на
Националния статистически институт, посещава
домакинствата по определен график и провежда
интервюто, като попълва отговорите на лицето в
специално подготвена за изследването анкетна карта (въпросник). При посещението в домакинството
анкетьорът се легитимира със служебната си карта
и представя писмо от председателя на НСИ. Желателно е всяко лице да отговаря лично на въпросите
на анкетьора, но се допуска при отсъствие на някой
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от членовете на домакинството интервюто да бъде
проведено с друг член на домакинството, който
може да предостави необходимата информация.
Предвижда се в близко бъдеще да бъде използвана електронна анкетна карта, т.е. информацията, получавана от лицата по време на лично или телефонно
интервю, ще бъде директно въвеждана в компютър.

Колко пъти се анкетира едно и също
домакинство?
Домакинствата, попаднали в извадката за наблюдението, се анкетират в две последователни
тримесечия и след интервал от две тримесечия се
анкетират отново в следващите две тримесечия,
т.е. домакинството се анкетира общо четири пъти.
Неколкократното анкетиране на домакинствата
създава неудобства, но е необходимо за по-точното
анализиране на настъпилите промени.

Задължително ли е да се участва в
наблюдението?
Съгласно Закона за статистиката участието на
домакинствата в наблюдението е доброволно. Същевременно обаче всеки отказ на домакинството влошава точността на получаваните резултати и може
да доведе до погрешни изводи. Поради това участието на всяко избрано домакинство е от изключително
важно значение.
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Събират ли се лични данни?
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електронна анкетна карта, т.е. информацията, получавана от лицата по време на интервюто, ще бъде
директно въвеждана в компютър.
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може да доведе до погрешни изводи. Поради това
участието на всяко избрано домакинство е от изключително важно значение.
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Провеждат ли се подобни изследвания в
други страни?
В почти всички страни Наблюдението на работната сила е основният инструмент за изследване на
заетостта и безработицата. Провеждането на наблюдението в рамките на Европейския съюз е законодателно уредено с Регламент (ЕО) № 577/98 на
Съвета от март 1998 г., както и с последващи допълнения. В него са определени основните принципи,
наблюдаваните характеристики и изискванията за
точност на данните.
Данните, предоставяни от отделните страни,
включително и от нашата страна, се използват при
изчисляване на агрегирани (обобщени) данни за
Европейския съюз.

Каква информация предоставя
наблюдението?
Чрез Наблюдението на работната сила се получават обобщени данни за заетите и безработните лица
и лицата извън работната сила (икономически неактивните лица) по основни характеристики - пол,
възраст, местоживеене, образование. Изчисляват се
и аналитични показатели като коефициенти на икономическа активност, заетост и безработица.
Фиг. 1. Икономическа активност на населението от 15
до 64 навършени години по пол и възрастови групи
през 2015 година
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Фиг. 2. Коефициенти на икономическа активност,
заетост и безработица
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Как се оповестяват данните?
Четиридесет и пет дни след края на всяко календарно тримесечие НСИ изготвя прессъобщение и
публикува на сайта си (www.nsi.bg) основните данни от наблюдението за съответното тримесечие.
Около два и половина месеца след края на всяка
година се обявяват годишните резултати от наблюдението, които се получават чрез осредняване на
данните от четирите тримесечия на годината.

Къде се публикуват данните?
Данни от Наблюдението на работната сила и
информация за методологията на изследването се
публикуват на сайта на НСИ, както и в следните
издания на Националния статистически институт:
• Годишно електронно издание „Заетост и безработица - годишни данни”
• Общи издания на НСИ:
- Статистически годишник
- Статистически справочник
- Брошура „България”.
Чрез Информационната система ИНФОСТАТ,
достъпна на сайта на НСИ, на потребителите се
предоставя възможност сами да създават таблици
с данни по различни показатели.
Информация, която не е публикувана, може да бъде
предоставена на потребителя по индивидуална заявка.
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Различията в данните за заетостта се дължат на
използването на различен обхват, единици на наблюдение и други методологически особености.
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Безработни според Наблюдението на работната сила (НСИ)
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