
 

 

 Име на изследването: Bulgarian Longitudinal Inclusive Social Survey, 2013 

 Партньори:  

o Световна банка 

 Ръководител на изследването: Алексей Пампоров 

 Период на теренната работа:  март 2013 

 Генерална съвкупност (основна): Домакинствата в България.  

 Модел на основната извадка: Двустепенна гнездова, брой гнезда: 240 

 Реализация на основна извадка: От планирани 2400 интервюта са 

реализирани 2241. Събрана е информация за 5871 лица. 

 Максимална стохастична грешка: ± 2,03% за относителен дял 50% при 95% 

вероятност (без да се отчита влиянието на вътрешногнездовата корелация) 

 Генерална съвкупност (допълнителна): Домакинствата, живеещи в 

сегрегираните квартали в България. 

 Модел на допълнителната извадка: Вероятностна извадка на сегрегираните 

квартали в България с вероятност за избор пропорционална на населението на 

квартала. 

 Реализация на допълнителната извадка: От планирани 300 интервюта са 

реализирани 283. Събрана е информация за 1010 лица. 

 Метод на регистрация: Интервю лице в лице по стандартизирана анкетна 

карта. 

 Основни теми:  

o Състав на домакинството 

o Работа и безработица 

o Жилищни условия 

o Стоки за дълготрайна употреба 

o Социално подпомагане 

o Помощи при безработица 

o Други форми на социална защита 

o Други източници на доход за домакинството 

o Кредити 

o Субективни нагласи 

 

 

 



 Публикации от изследването:  

 

© Данните от изследванията на Институт “Отворено общество” – София са достъпни за 

свободна употреба с изследователски и образователни цели. Потребителят може свободно 

да разпространява текстове, които се основават на данните от изследването, след като 

направи признание за авторството на данните. 

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“: 

Институт “Отворено общество” – София, Bulgarian Longitudinal Inclusive Social 

Survey, 2013, (март 2013), ръководител на изследването: Алексей Пампоров; база 

данни OpenData.bg; 

2) В текста в печатни публикации (в скоби): Bulgarian Longitudinal Inclusive Social 

Survey, 2013 

3) Като източник под графики и таблици: Институт Отворено общество, Bulgarian 

Longitudinal Inclusive Social Survey, 2013  

4) За хипервръзка в електронни издания, моля използвайте следния формат: 

http://opendata.bg/database 
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