ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - СЕВЕР

Отдел „Статистически изследвания - Силистра“
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ОТ ДОМАКИНСТВАТА И ЛИЦАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
Резултатите от проведеното през 2016 г. изследване за използване на
информационно-комуникационни технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата
показват, че 55.1% от домакинствата в област Силистра имат достъп до интернет в
домовете си, като е отбелязан спад от 1.3 процентни пункта спрямо предходната година.
С най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е област
Варна - 73.8%.
През текущата година в област Силистра 51.7% от населението на възраст между
16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично.
Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като
в сравнение с предходната година е отбелязан ръст с 7.9 процентни пункта.
Фиг. 1. Относителен дял на лицата, които редовно използват интернет (всеки ден
или поне веднъж седмично) в област Силистра

Жените от област Силистра са по-активни при редовното използване на интернет
в сравнение с мъжете - съответно 54.1 и 49.4%.
Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Силистра
по образоване - докато 92.2% от лицата с висше образование използват редовно
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глобалната мрежа, то едва 23.8% от лицата с основно или по-ниско образование се
възползват от възможностите, които тя предоставя.
Фиг. 2. Относителен дял на лицата, които редовно използват интернет (всеки ден
или поне веднъж седмично) през 2016 г. в област Силистра по образование

През 2016 г. 10.3% от лицата в област Силистра използват глобалната мрежа за
взаимодействие с органите на държавната администрация.
Повече информация и данни от изследванията за използване на информационнокомуникационните технологии от домакинствата и лицата могат да бъдат намерени на
интернет страницата на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/node/2722).
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