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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОХОДИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 

 

В периода март-май 2017 г. Националният статистически институт, чрез 

териториалните статистически бюра, провежда анкетно проучване „Статистика на доходите 

и условията на живот 2017”. 

Резултатите от изследването допринасят за оценка на условията на живот  като се 

събира  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 

• 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. 

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

методология и инструментариум. Домакинствата са включени в извадката на базата на 

четиригодишен ротационен панел от обикновени домакинства, чрез случаен подбор. 

По данни на същото проучване, проведено през 2015 г., в област Кърджали 47.9% от 

населението  живее в тежки материални лишения, 7.1% от населението живее в домакинства 

с нисък интензитет на икономическа активност  и 58.6% от населението е в риск от бедност и 

социално изключване. 

През 2017 г. в област Кърджали ще бъдат наблюдавани  175 домакинства от 28 

населени места, както и всички членове на домакинствата  на 16 и повече години. 

За първи път в наблюдението ще участват 45 домакинства от населените места: 

Чифлик, Кандилка, Груево, Кирково, Крумовград и Кърджали. Останалите  населени места, в 

които домакинствата вече са участвали в наблюдението и според ротационата група ще 

бъдат анкетирани отново са: градовете Кърджали, Джебел, Момчилград, Крумовград и 

селата Калинка, Орлица, Боровица, Припек, Черешица, Върбен, Вранско, Лале, Костино, 

Горски извор, Горна кула, Нановица, Миладиново, Чакаларово, Едрино, Дядовско, Бял извор, 

Мишевско, Завоя и Кокиче. 

До края на месец май 2017 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. 

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното проучване 

„Статистика на доходите и условията на живот“ може 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! 


