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o Посолство на Великобритания в Република България 

 Ръководител на изследването: Алексей Пампоров 

 Период на теренната работа:  юли 2011 

 Генерална съвкупност (основна): Населението на възраст 18 и повече  

години в България.  

 Модел на основната извадка: Двустепенна гнездова, брой гнезда: 120 

 Реализация на основна извадка: От планирани 1201 интервюта са 

реализирани 1201. Събрана е информация за 1201 лица. 

 Максимална стохастична грешка: ± 2,8% за относителен дял 50% при 95% 

вероятност (без да се отчита влиянието на вътрешногнездовата корелация) 

 Генерална съвкупност (допълнителна): Населението, живеещо в най-

големите сегрегирани квартали на възраст 18 и повече години в България. 

 Модел на допълнителната извадка: 8 вероятностни извадки за 8-те най-

големи квартала. Индивидите са избирани чрез географски подбор. 

 Реализация на допълнителната извадка: От планирани 480 интервюта са 

реализирани 479. Събрана е информация за 479 лица. 

 Метод на регистрация: Интервю лице в лице по стандартизирана анкетна 

карта. 

 Основни теми:  

o Икономика 

o Политика 

o Миграция 

o Здравеопазване 

o Дарителство 
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Съгласно стандартите на Българската социологическа асоциация, потребителят трябва да 

цитира настоящето изследване както следва:  

1) В „списък с използваната литература“ в печатни публикации или „бележка под линия“: 
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