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ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО – СЕВЕРОИЗТОК 

ОТДЕЛ „СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ШУМЕН” 

  

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОХОДИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ ПРЕЗ 2019 

ГОДИНА В ОБЛАСТ ШУМЕН 

 

В периода март - май 2019 г., на територията на цялата страна НСИ, чрез 

териториалните статистически бюра, включително отдел „Статистически изследвания - 

Шумен“, се провежда анкетно проучване сред домакинствата „Статистика на доходите 

и условията на живот“. 

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

обща методология и инструментариум и има за цел да установи доходите на 

домакинствата и условията на живот в отделните страни. Тези данни са основен 

източник на информация за сравнителен анализ на бедността и социалната изолация за 

всички европейски държави. 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.  

За целите на проучването е формирана шестгодишна ротационна извадка от 

около 8600 домакинства от цялата страна. Всяка година се подменя една четвърт от 

първоначално избраните домакинства. 

В област Шумен изследването включва 221 домакинства, от 28 населени места - 

8 града (Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, Каолиново, Каспичан, Плиска 

и Върбица) и 20 села, сред които Тодор Икономово, Венец, Осмар, Янково, Маломир, 

Ивански, Салманово, Браничево, Златар, Сушина, Никола Козлево и други. 

Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който 

се гарантира представителността на резултатите. 

Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, с клетвена декларация са 

задължени да пазят в пълна тайна получената информация. При посещенията си те ще 

се легитимират със служебни карти. Анкетьорите ще попълват два типа въпросници: 

въпросник за домакинството и индивидуален въпросник, с който се обхващат членовете 

на домакинството на 16 и повече години. 

Предварително благодарим на домакинствата за сътрудничеството! 

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното 

проучване „Статистика на доходите и условията на живот“ може да се намери в сайта 

на НСИ в рубриката „Статистически данни“, подрубрика „Социално включване и 

условия на живот“. 
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