
 

 

 Име на изследването: Социологическо проучване по проект „Равенство – път 

към прогреса“ 

 Партньори:  

o Министерство на труда и социалната политика 

o Комисия за защита от дискриминация 

 Ръководител на изследването: Алексей Пампоров 

 Период на теренната работа:  Юни, 2011 

 Генерална съвкупност (основна): Населението на възраст 15 и повече години 

в България.  

 Модел на основната представителна извадка: Двустепенна гнездова, 

стратифицирана по области, брой гнезда: 120 

 Реализация на основна извадка: От планирани интервюта 1200 са реализирани 

1197.  

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

вероятност (без да се отчита влиянието на вътрешногнездовата корелация) 

 Генерална съвкупност (допълнителна 1): Населението на възраст 15 и повече 

години, живеещо в сегрегирани квартали в България. 

 Модел на допълнителната извадка: Едностепенна гнездова 

 Реализация на допълнителната извадка: От планирани 400 интервюта са 

реализирани 400.  

 Генерална съвкупност (допълнителна 2): Хора с физически затруднения. 

 Модел на допълнителната извадка: Снежна топка 

 Реализация на допълнителната извадка: От планирани 400 интервюта са 

реализирани 400.  

 Метод на регистрация: Интервю лице в лице по стандартизирана анкетна карта. 

 Основни теми:  

o Вътрешна и външна миграция 

o Пазар на труда 

o Дискриминация 
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цитира настоящето изследване както следва:  

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

Институт “Отворено общество” – София, Социологическо проучване по проект 
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