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ОПИСАНИЕ НА ИЗВАДКАТА  
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА 

ТЕМА: „ДОСТЪП ДО ПРОЗРАЧНА ПУБЛИЧНА 
ИНФОРМАЦИЯ И ОТВОРЕНИ ДАННИ“  

 
Във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0112 

„Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната 
информация и предоставянето на отворени данни - гаранция за повишено 

гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и 
мониторинг на политики и законодателство“, финансиран по Оперативна 
програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 
 

 
І. ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО, ПРЕДСТАВИТЕЛНО ЗА 

ПЪЛНОЛЕТНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА СТРАНАТА СОЦИОЛОГИЧЕСКО 
ПРОУЧВАНЕ  

 

1. МЕТОДИКА НА ИЗВАДКАТА 

За провеждане на проучването е използван модел на двустепенна 

гнездова извадка, при която на първа степен ще бъдат подбрани 200 

избирателни секции/гнезда на територията на страната с вероятност, 

пропорционална на обема им, а на втора степен чрез зададен стартов адрес и 

стъпка ще бъдат интервюирани по 5 респондента от всяка секция, 

селектирани по признаците пол и възраст. Така е постигнат обем на извадката 

от 1000 души. 

При тази методика максималната случайна грешка на извадката при 

95% гаранционна вероятност е приблизително ± 3,10% за 50% относителен дял, 

без да се отчита влиянието на вътрешногнездовата корелация. 

Предварителната стратификация на базата данни, от които е формирана 
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извадката, е по признака местоживеене, което гарантира пропорционално 

представяне на всички региони в страната.  

 

2. МЕТОД НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНАТА ПЪРВИЧНА 

ИНФОРМАЦИЯ 

Набирането на индивидуалната първична информация ще се извърши 

чрез стандартизирано ‘face-to-face’ (пряко стандартизирано) интервю, 

провеждано в дома на респондента. 

 

3. ПРОЦЕДУРИ НА ИЗБОР И ИНСТРУКТИРАНЕ НА 

ИНТЕРВЮЕРИТЕ 

Агенцията за социални, политически и маркетингови проучвания 

„СОВА 5” АД (търговска марка СОВА ХАРИС) разполага със собствена 

анкетьорска мрежа на територията на страната. Във всеки един от бившите 

окръжни градове се контактува с т.нар. ръководител-екип (супервайзор), 

който контролира и носи отговорност за работата на хората, които провеждат 

интервютата в дадения окръг. Преди проучването ръководителите на екипите 

и интервюерите бяха инсруктирани с цел качествено изпълнение на 

заданието. 

 

4. КОНТРОЛ НА ТЕРЕННАТА РАБОТА 

Беше извършена пълна проверка на случайна подизвадка, съдържаща 

10% от основната извадка (в случая – 20 гнезда и 100 планирани интервюта). 

При нея се установи повторен контакт с интервюираното лице, за да се 

разбере дали са спазени всички методически изисквания. Не беше 

регистрирано нарушение.  
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5. ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА 

Обработката на информацията се осъществи със съвременни 

статистически пакети, които предлагат широко разнообразие на 

статистически методи за анализ на данни. Екипът от експерти - социолози, 

както и техническите лица, работят основно със SPSS за Windows.  

 

   

6. СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Теренната работа на проучването се проведе в периода 6-11 март. 

Проверката на теренната работа се проведе в периода 13-18 март. Логическият 

оглед, кодирането и въвеждането на информацията се проведе в периода 19-22 

март. Статистическата обработка, изготвянето на табличен вид на резултатите 

и анализът на данните беше извършен в периода 23-30 март. 
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