
Област PQ1Попълнен ли е индивидуалния въпросник :
Код на населеното място 11 Да >> в.PQ2
N на гнездото в областта 21 Не, лицето е неспособно да даде информация
N на домакинството в гнездото 22 Загубен въпросник, оставен за попълване

23 Не, лицето отказва да попълни въпросника 
Пореден N на домакинството 31 Не, лицето временно отсъства и никой друг 
в националната извадка не може да даде данни за него

Ротационна група 32 Не, по други причини за липса на контакт с лицето

Персонален N на лицето 33 Не, интервюто не е проведено по други причини 
(От въпрос RB030 на  Въпросник за домакинството)

PQ2 Как е получена информацията за лицето
Дати на интервюто: 1 Чрез директно интервю с лицето

2 От друг член на домакинството
първо:........./........./  2006 г.
второ ........./........./  2006г. PQ3 Номер на лицето дало информацията 

(Посочва се номерът от колона 1 "No лице"
на Въпросник за домакинството) ..................

Супервайзер: PQ4 Продължителност на интервюто  ............ .......... минути

А В Г У С Т  2006

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА PHARE - 2004
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ /БЪЛГАРИЯ/

STATISTICS DENMARK
FEDERAL STATISTICAL OFFICE /GERMANY/

СТАТИСТИКА НА ДОХОДИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ

BALKAN BRITISH SOCIAL SURVEY - AD 

ИНДИВИДУАЛЕН ВЪПРОСНИК
(ЕU - SILC ПРОЕКТ - I ФАЗА)

Населено място:

Дата на интервюто: / / Начало (час): : Край: :2006
записва се след приключване

град/село
задраскайте 
грешното

запишете името на населеното място

Анкетьор:

Декларирам, че интервюто е проведено според получената инструкция. Подпис:

Проверено: Валидна карта: Невалидна карта: Приел:

Проверил:

Дата: / / Подпис:

Кодиране:

Добър ден/ вечер. Името ми е ... и съм анкетьор на TNS / BBSS. Ще Ви бъдем много благодарни ако отделите от
своето време, за да отговорите на няколко въпроса. Вашият адрес е попаднал случайно в нашата извадка.
Анонимността на вашите отговори е гарантирана - данните ще бъдат използвани само за статистически цели.
Вашето име, телефон и други лични данни се взимат само за контрол върху моята работа като анкетьор.
Ако искате да се свържете с нас телефонът ни е: 02 9694200. Благодаря за Вашата отзивчивост.

запишете пълните три имена на анкетьора,  без съкращения

по
пъ

лв
а 
се

 в
 

оф
ис
а

2006
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Премини Целева

No                    Въпрос на промен-
въпрос № лива

Анкетьор! Уточнете още веднъж дали лицето е на 16 и повече години към момента,
т.е. в регистъра на домакинството на RB245 e попълнено 1. Мъж Жена

SEX Пол на респондента 1 2
AGE Възраст на респондента

 РАЗДЕЛ 1.  ТРУДОВ ЖИВОТ

P1 Работили ли сте въобще? Да 1
Не 2 >> в. P4

P2 На колко години започнахте първата си работа? Възраст (навършени години) ........... PL190

P3 Колко години общ трудов стаж имате? Години .......... PL200

P4 През последните 12 месеца имало ли е промяна в Да 1
икономическия Ви статус? Не 2 >> в. P6

P5 Каква е последната промяна в 1 PL180
икономическия Ви статус? 2

3

4
5
6

7
8
9

10
11
12

 РАЗДЕЛ 2.  ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА

P6 Според ежедневните си дейности, Работещ на пълно работно време 1 PL030
към коя от следните групи бихте Работещ на непълно работно време 2
се причислили? Безработен 3

Ученик, студент, друг учащ 4
Пенсионер или прекратил бизнеса си       5
Нетрудоспособен поради инвалидност    6
Отбиващ задължителна военна служба 7
Домакиня 8
Друго неактивно лице 9

P7 През последната седмица, макар и за 1 час, извършвали ли сте Да 1 >> в. P22 PL035
някаква работа срещу заплащане (в пари или натура) или друг доход? Не 2

P8 Въпреки, че през последната седмица не сте работили срещу
заплащане или друг доход, имахте ли работа (или бизнес), от която
сте отсъствали (поради заболяване, отпуск, майчинство,  лошо време Да 1 >>в. P22
или друга причина) и към която ще се върнете след известно време? Не 2

Безработен >> Пенсионер

Зает >> Безработен
Зает >> Пенсионер

Зает >> Друго неактивно лице

Безработен >> Зает

Безработен >> Друго неактивно лице

Пенсионер >> Зает
Пенсионер >> Безработен

Пенсионер >> Друго неактивно лице

Друго неактивно лице >> Зает
Друго неактивно лице >> Безработен
Друго неактивно лице >> Пенсионер

Отговор    Код
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Премини Целева
No                    Въпрос на промен-

въпрос № лива
Отговор    Код

P9 През последните 4 седмици търсили ли сте работа? Да 1 PL020
Не 2 >> в. P11

P10 За всеки от изброените начини на търсене на работа
 отговорете с 'Да' или 'Не', в зависимост от това 
дали сте ги използвали или не през последните 4 седмици: Да Не PL020

P10.1 Регистрация в държавно бюро по труда 1 2
P10.2 Регистрация в частни агенции за  работа 1 2
P10.3 Директни контакти с работодатели 1 2
P10.4 Чрез приятели, роднини и познати 1 2
P10.5 Даване/отговаряне на обяви във вестници, 

списания и интернет 1 2
P10.6 Следене на обяви във вестници, 

списания и интернет 1 2
P10.7 Явяване на интервю, тест или изпит 1 2
P10.8 Търсене на земя, сграда, помещение, оборудване, необходими

за започване на самостоятелен бизнес 1 2
P10.9 Кандидатсване за разрешение, патент, лиценз, кредити, 

с цел започване на самостоятелен бизнес 1 2
P10.10 Други начини 1 2

Aнкетьор!    Проверете отговорите на подвъпросите от въпрос P10!
   Ако  отговорите на всички подвъпроси са "Не" >> в. P11
   Ако има поне един отговор  "Да"  (независимо на кой подвъпрос) >> в. P12

P11 Коя е ОСНОВНАТА причина да не търсите работа? PL010
1
2
3
4
5
6
7 >> в. P13
8 >> в. P13
9 >> в. P13
10 >> в. P13
11 >> в. P13
12 >> в. P13
13 >> в. P13

P12 Ако сега Ви предложат подходяща за Вас работа (или имате PL025
възможност да започнете собствен бизнес) ще започнете ли Да 1 >> в. P13
 работа в рамките на следващите 2 седмици? Не 2 >> в. P13

P13 Кога за последно сте имали работа? Година ............
Месец ............

Вече съм намерил/а работа и ще започна в рамките на следващите 3 месеца
Вече съм намерил/а работа, но ще започна след повече от три месеца
Очаквам да ме повикат на работа след принудителен неплатен отпуск

Очаквам предложения за работа от държавно бюро по труда
Очаквам резултат от конкурс за работа в обществения сектор

Очаквам да започне активния сезон
Заболяване /нетрудоспособност

Семейни задължения
Учащ (вкл. курсове за квалификация и др.)

Пенсионер
Войник

Не вярвам, че ще си намеря работа

2.1.  ДАННИ ЗА ПОСЛЕДНАТА РАБОТА НА ЛИЦАТА, 
 КОИТО НЕ РАБОТЯТ В МОМЕНТА

Други причини
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Премини Целева
No                    Въпрос на промен-

въпрос № лива
Отговор    Код

P14 Каква беше Вашата професия на ..............................................
последната Ви работа? .............................................. ..........

.............................................................................
P15 Отрасъл ............................................................................. ..........

P16 Като какъв работехте на последната си работа? 1  >> в. P20
2  >> в. P20
3  >> в. P17
4  >> в. P20

P17 Какъв договор имахте с работодателя си?            Постоянен 1
            Временен 2

       Без писмен договор 3

P18 Имахте ли ръководни функции на тази работа? Да 1
(Ръководи/контролира работата на други, Не 2  >> в. P20
независимо дали е на ръководна длъжност)

P19 Зависеше ли от Вас повишаването на заплатата или Да 1
повишението  в длъжност на колегите, които ръководехте? Не 2

P20 Имахте ли социални осигуровки на последната си работа? Да 1 >> в. P21
Не 2 >> в. P42

P21 Върху каква сума Ви осигуряваха (се осигурявахте)? Лева .......... >> в. P42
(Ако сумите варират по месеци посочете средната за месеците , 
за които сте осигурявани)

P22 От кога работите на тази работа ? Месец ...........
 (В това предприятие, фирма, организация и т.н.) Година.............

P23 Каква е Вашата професия на .......................................................... PL050
основната Ви работа? .......................................................... ..........

..............................................................................
P24 Отрасъл ............................................................................. .......... PL110

P25 Като какъв работите на основната си работа? 1 PL040
2
3
4

P26 Към коя от следните групи 1 >> в. P27
 работещи се определяте?

2 >> в. P27 

3 >> в. P29
4 >> в. P29

5 >> в. P29
6 >> в. P29Не може да определи

 упражняващ свободна професия, практика и др.

Нает в частно предприятие, фирма, стопанство и др. 
Нает в държавно, общинско или смесено предприятие/ 

Самостоятелно зает в собствена фирма, бизнес, 

Нает
Семеен работник

Член на производствена кооперация
Работещ без заплащане във фирма, предприятие или

стопанство на лице от домакинството

фирма, организация и др. 

Семеен работник

Работодател с наети
Самонает

Работодател с наети
Самонает

Нает

2.2. ДАННИ ЗА ОСНОВНАТА РАБОТА НА ЛИЦАТА, 
 КОИТО  РАБОТЯТ В МОМЕНТА
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Премини Целева
No                    Въпрос на промен-

въпрос № лива
Отговор    Код

P27 Какъв договор имате с работодателя си?   Трудов договор 1
2
3
4
5 >>в. P29

P28 За какъв срок е Вашият договор? 1 PL140
2

P29 Какъв е размерът на фирмата, предприятието, ............... PL130
организацията и т.н., в която работите? 11
(Ако има клонове, филиали и т.н. , посочете 12
размера на подразделението, в което работите!) 13

14
15

P30 Какво е обичайното Ви седмично работно време? PL060
(За наетите да се включат и извънредните часове) Часа ..........

P31 Казахте, че работите по ............... часа на седмица на основната си работа.
Колко заработвате месечно общо на тази работа PY040
(включително с плащанията за извънреден труд)?

P31.1 Брутна сума Лева .......
P31.2 Нетна сума Лева .......

P32 Имате ли социални осигуровки  1
на тази работа? 2

3
4 >> в. P34

P33 Върху каква сума ви осигуряват (се осигурявате)? Лева ............
Не зная 99999

P34 Имате ли ръководни функции на тази работа? Да 1 PL150
(Ръководи/контролира работата на други, Не 2
независимо дали е на ръководна длъжност)

P35 Зависи ли от Вас повишаването на заплатата или Да 1 PL150
повишението  в длъжност на колегите, които ръководите? Не 2

P36 Сменяли ли сте работата си през последните 12 месеци ? Да 1

Не 2 >> в. P38 PL160

P37 Коя беше ОСНОВНАТА 1 PL170
причина за напускане на 2
предишната Ви работа?

3

4
5

6
7Друга причина (каква?)....................................................

Не, нямам никакви осигуровки

Да, за пенсия и здравни
Да, само за пенсия

По вина на работодателя (фалит, съкращения,
ранно пенсиониране, уволнение и др.)

Продажба или закриване на собствен или
фамилен бизнес

на съпруга/партньора

Точният размер от 1 до 10
11 - 19

Да, само здравни

20 - 49

Договор за служебни правоотношения
Граждански договор

50  и повече
Не зная, но са по-малко от 11

Да започна/ да потърся по-добра работа
Приключване на временна /сезонна работа

Не зная, но са повече от 10

Грижа за деца или друг член на домакинството
Сключване на брак или преместване в друго 

Няма писмен договор

Постоянен
Временен

Друг договор

населено място, поради смяна на работата 
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Премини Целева
No                    Въпрос на промен-

въпрос № лива
Отговор    Код

P38 Имате ли допълнителна (втора, трета и т.н) работа в момента? Да 1 PL100
Не 2

P39 Колко часа седмично обичайно работите общо PL100
на всички допълнителниработи? Часа ............
(Попълнете 0, ако лицето няма допълнителна работа)

P40 Aнкетьор! Ако сумата от посочените на в. P30 и в. P39 часове са
по-малко от 30 загради 1, в останалите случаи  - 2

              Обичайно седмично работно време по-малко от 30 часа 1 >> в. P41
2 >> в. P42

P41 Коя е ОСНОВНАТА причина да работите по-малко от 30 часа седмично? PL120

1

2

3

4

5

6

7

РАЗДЕЛ 3. ДОХОДИ ПРЕЗ 2005 година

P42 Моля да си припомните с какво основно бяхте ангажиран през 
отделните месеци на 2005 година 

Друго

Месец пълно непълно пълно непълно Безра- Пенсионер Студент неактивно Войник

работно работно работно работно ботен учащ лице

време време време време

Януари 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PL210A
Февруари 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PL210B
Март 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PL210C
Април 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PL210D
Май 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PL210E
Юни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PL210F
Юли 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PL210G
Август 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PL210H
Септември 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PL210I
Октомври 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PL210J
Ноември 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PL210K
Декември 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PL210L

P43 През 2005 година получавали ли сте доходи от заплати, надници или друг PY010
доход като нает от държавен или частен работодател? Да 1  >> в. P44
(независимо дали работата Ви е била постоянна, временна или случайна) ? Не 2  >> в. P59

Посещение на учебно заведение или друго обучение

Обичайно седмично работно време 30 и повече часа

Броят на часовете на всички работи  се приемат за пълно работно време

По семейни причини (грижи за деца или друг член на домакинството)

Другa причинa

Заболяване или инвалидност

Не желая да работя повече часове

Искам да работя повече часове, но не  мога да намеря друга работа 

на пълно работно време или да работя повече на тази работа

Самонает наНает на

3.1. ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ  ПРЕЗ 2005 ГОДИНА
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Премини Целева
No                    Въпрос на промен-

въпрос № лива
Отговор    Код

3.2. ДОХОДИ НА ЛИЦАТА, РАБОТИЛИ КАТО НАЕТИ ПРЕЗ 2005 ГОДИНА

P44 Анкетьор!  Уточнете още веднъж колко време през 2005 г. лицето е работило като:

P44.1 Нает  на пълно работно време Месеци ........
P44.2 Нает  на непълно работно време Месеци ........

P45 Знаете ли размера на БРУТНОТО си възнаграждение  за 2005 г.? PY010G
(Брутно възнаграждение = отработените средства преди удръжките за Да 1
ДОД, социално и здравно осигуряване) Не 2  >> в. P47

P46 Какъв е  размерът на БРУТНОТО Ви възнаграждение 2005 г.? Лева ......... PY010G
HY140

P47 Знаете ли размера на НЕТНОТО си възнаграждение  за 2005 г.? PY010N
(Нетно възнаграждение = отработените средства след удръжките за Да 1
ДОД, социално и здравно осигуряване) Не 2  >>в. P49

P48 Какъв е  размерът на НЕТНОТО Ви възнаграждение 2005 г.? Лева ........... PY010N
HY140

Aнкетьор: 1. Когато лицето не знае,  не може или не желае да посочи нито
брутното, нито нетното си възнаграждение за 2005 >> в. P49
2. Когато на поне един от въпроси P45 или P47 има отговор >> в. P51

P49 През 2005г. колко получавахте обикновено, когато Ви плащаха? PY010/
Моля посочете БРУТНОТО и НЕТНОТО си възнаграждение! HY140
P49.1 Брутно възнаграждение Лева .........
P49.2 Нетно възнаграждение Лева .........
P49.3 За какъв период (седмица или месец) Седмица 1

Mесец 2

P50 Колко месеци/седмици през 2005 година  получавахте този доход? Брой ....... PY010/
Период: Седмица 1 HY140

Mесец 2

P51 Вашите работодатели плащаха ли Ви социалните осигуровки? Да 1
Не 2 >> в. P53

P52 Върху каква сума Ви осигуряваха? Лева ..........

P53 През 2005 получавали ли сте някои от PY010
изброените възнаграждения: Да Не

P53.1 Добавка за извънредно време 1 2
P53.2 Комисионни 1 2
P53.3 Бакшиши 1 2
P53.4 Дивиденти (част от печалбата) 1 2
P53.5 Акции 1 2
P53.6 Средства за отдалеченост на местоработата 1 2
P53.7 Извънредни заплати (за Великден, Коледа и т.н.) 1 2
P53.8 Други плащания 1 2

Aнкетьор! При поне един отговор "Да" на някой от подвъпросите на в. P53 >> в. P54
Ако всички отговори на подвъпросите на в. P53 са "Не" >> в. P56
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Премини Целева
No                    Въпрос на промен-

въпрос № лива
Отговор    Код

P54 Какъв е БРУТНИЯ  и НЕТНИЯ размер на всички  
допълнителни възнаграждения, посочени            Брутен размер Лева ............ PY010/
от Вас във в. P53 и получени през 2005?            Нетен размер Лева ............ HY140

P55 Тези допълнителни възнаграждения са 1 PY010
извън посочените от Вас брутни/нетни 2
доходи или са включени в тях?

P56 Когато работехте като нает през 2005 г. имахте ли на разположение  Да 1 PY020
кола,  предоставена Ви за ползване (включително и за лични нужди) Не 2  >> в. P59
от компанията, фирмата и др., в която работехте?

P57 Бихте ли посочили  каква кола ползвахте: Марка ........... PY020
Модел ..........
Година ............

P58 Колко месеци през 2005 ползвахте тази (или друга подобна) кола? Брой месеци ............ PY020

3.3. ДОХОДИ НА САМОНАЕТИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2005 ГОДИНА

P59 През 2005 г. получавали ли сте доходи от упражняване на с вободна PY050/
професия, занаятчийска дейност или услуги с личен труд Да 1 PY060
( вкл. такъв от изпълнение на граждански договори)? Не 2 >> в. P65

P60 Каква беше брутната сума на тези доходи? Лева ...........

P61 Каква беше нетната сума на тези доходи? Лева .............

P62 Колко ДОД платихте върху тези доходи? Лева ........... HY140

P63 Какви осигуровки платихте върху тези доходи? Лева ........... HY140

P64 Какъв  патентен данък платихте за дейността, от която са тези доходи? Лева ...........

P65 През 2005 г. получавали ли сте доходи от създаване произведения 
на изкуството, културата, художествените занаяти, Да 1 PY050/
 авторски и лицензионни възнаграждения и др. Не 2  >> в. P71 PY060

P66 Каква беше брутната сума на тези доходи? Лева ...........

P67 Каква беше нетната сума на тези доходи? Лева ...........

P68 Колко ДОД платихте върху тези доходи? Лева ........... HY140

P69 Какви осигуровки платихте върху тези доходи? Лева ........... HY140

P70 Какъв патентен данък платихте за дейността, 
от която са тези доходи? Лева ...........

P71 През 2005 г. получавали ли сте доходи от участие в бордове Да 1 PY050/
на директори, контролни органи и др.? Не 2  >> в. P76 PY060

P72 Каква беше брутната сума на тези доходи? Лева ...........

P73 Каква беше нетната сума на тези доходи? Лева ...........

Не, включени са в посочените суми
Да, извън посочените суми
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Премини Целева
No                    Въпрос на промен-

въпрос № лива
Отговор    Код

P74 Колко ДОД платихте върху тези доходи? Лева ........... HY140

P75 Какви осигуровки платихте върху тези доходи? Лева ........... HY140

P76 През 2005 г. получавали ли сте доходи като регистриран Да 1 PY050/
тютюнопроизводител или  земеделски производител? Не 2  >> в. P84 PY060

P77 Беше ли този доход от животинска продукция, бубарство, Да 1
пчеларство или гъбарство? Не 2

P78 Беше ли този доход от горско или рибно стопанство или от земеделие? Да 1
Не 2

P79 Беше ли този доход от производство на цветя и декоративни растения? Да 1
Не 2

P80 Каква беше брутната сума на тези доходи? Лева ...........

P81 Каква беше нетната сума на тези доходи? Лева ...........

P82 Колко ДОД платихте върху тези доходи? Лева ........... HY140

P83 Какви осигуровки платихте върху тези доходи? Лева ........... HY140

P84 През 2005 г. получавали ли сте доходи като ЕТ или Да 1 PY050/
собственик на фирма  (сам/сама или в съдружие)? Не 2  >> в. P90 PY060

P85 Каква беше брутната сума на тези доходи? Лева ...........

P86 Каква беше нетната сума на тези доходи? Лева ...........

P87 Колко ДОД платихте върху тези доходи? Лева ........... HY140

P88 Какви осигуровки платихте върху тези доходи? Лева ........... HY140

P89 Какъв патентен данък платихте за дейността, HY140
от която са тези доходи? Лева ...........

P90 През 2005 г. съставяли ли сте баланс Да 1 PY050/
 за  вашата дейност като ...................................................? Не 2  >> в.P95 PY060

3  >> в.P95

P91 За какъв период беше последния ви баланс? От месец ........ PY050/
година ........ PY060

До месец ........
година ........

P92 Колко седмици е този период? ........... PY050/
PY060

       Не , но ще започна

 Брой седмици
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Премини Целева
No                    Въпрос на промен-

въпрос № лива
Отговор    Код

P93 Каква беше Вашата печалба или загуба за 2005 г.? Лева .......... PY050/
PY060

P94 Какво означава сумата по горе? Печалба 1 PY050/
Загуба 2 PY060

P95 Анкетьор!   Отбележете от какъв документ Данъчна декларация 1 PY050/
  е  информацията за доходите Годишен баланс 2 PY060
  на лицето! Друг документ 3

4

P96 Какви удръжки (ДОД и социални осигуровки) 1 HY140
са направени върху всички тези доходи от 2
самонаетост? 3

4

P97 Какви данъци платихте последния път? Лева .......... HY140

P98 Каква сума за социални осигуровки внесохте? Лева ........... HY140

P99 Освен ДОД плащате ли други данъци, свързани с Да 1 HY140
 Вашата работа/бизнес? Не 2

P100 Каква е общата сума на тези плащания за 2005 г.? Лева ............ HY140

P101 Имате ли банкова сметка за Вашия Бизнес? Да 1 PY050/
Не 2 >> в.P104 PY060

P102 Вземахте ли пари от сметката за бизнеса Ви, за други цели, Да 1 PY050/
като някои от изброените по-долу: Не 2 >> в.P104 PY060

( "заплата" за себе си или други лични разходи;
заплащане на сметки на домакинството,
прехвърляне на средства в лични сметки 
или други, несвързани с бизнеса разходи )

P103 През 2005 г. по колко средно на седмица или на месец Лева ....... PY050
вземахте от парите за бизнес за други цели, несвързани с бизнеса? Седмично 1

Месечно 2 PY050

P104 Имайки предвид общо доходите от всички извършвани от Вас PY050
самостоятелни дейности/бизнес,  каква е Вашата приблизителна 
оценка на СРЕДНИЯ РАЗМЕР на доходите Ви за седмица или месец? Лева .......
(Посочете средната сума на доходите, след като приспаднете Седмично 1
разходите за оборудване, стоки и др. разходи, свързани с дейността) Месечно 2

          Само ДОД
        Само социално осигуряване

       ДОД и социално осигуряване
           Нито една от двете удръжки

   Няма документ
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Премини Целева
No                    Въпрос на промен-

въпрос № лива
Отговор    Код

3.4. ДОХОД ОТ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБИ

P105 През 2005 г. получавали ли сте доход  от отдаване на движимо и Да 1 PY050/
недвижимо имущество (вкл. неселскостопанска земя) под наем? Не 2 >> в.P109 PY060

P106 Каква беше брутната сума на тези доходи? Лева ...........

P107 Каква беше нетната сума на тези доходи? Лева ...........

P108 Колко ДОД платихте върху тези доходи? Лева ........... HY140

P109 През 2005 г. получавали ли сте доход от продажба на движимо и Да 1 PY050/
недвижимо имущество? Не 2 >> в.P113 PY060

P110 Каква беше брутната сума на тези доходи? Лева ...........

P111 Каква беше нетната сума на тези доходи? Лева ...........

P112 Колко ДОД платихте върху тези доходи? Лева ........... HY140

P113 През 2005 г. получавали ли сте доход от лихви, акции, дялове, Да 1 HY090
бизнес инвестиции и др.? Не 2 >> в.P117

P114 Каква беше брутната сума на тези доходи? Лева ........... HY140

P115 Каква беше нетната сума на тези доходи? Лева ........... HY140

P116 Колко ДОД платихте върху тези доходи? Лева ........... HY140

3.5. ЛИЧНИ ДОХОДИ ОТ ПЕНСИИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ

P117 През 2005 г.  кои от изброените лични доходи получихте, 
в какъв размер и за какъв период?

           Източник на дохода Месечна сума Брой
 Да Не        (лева) месеци

Пенсии
P117.1 Пенсия за прослужено време 1 2 ................... ............ PY100
P117.2 Пенсия за инвалидност 1 2 ................... ............ PY130
P117.3 Социална пенсия за старост 1 2 ................... ............
P117.4 Социална пенсия за ниски доходи 1 2 ................... ............
P117.5 Наследствена пенсия 1 2 ................... ............ PY110
P117.6 Пенсия от чужбина 1 2 ................... ............
P117.7 Друга пенсия 1 2 ................... ............
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Премини Целева
No                    Въпрос на промен-

въпрос № лива
Отговор    Код

Обезщетения и помощи
P117.8 Помощи поради заболяване 1 2 ................... ............ PY120
P117.9 Обезщетения за безработица 1 2 ................... ............ PY090

P117.10 Обезщетение при съкращение 1 2 ................... ............
P117.11. Обезщетение за отглеждане на 

дете до 2 години 1 2 ................... ............

Помощи за образование
P117.12 Стипендия 1 2 ................... ............
P117.13 Други помощи за обучение 1 2 ................... ............ PY140

Други източници
P117.14 Други лични доходи 1 2 ................... ............

3.6. ДАНЪЦИ, СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ, 
     ПЛАТЕНИ ВЪРХУ ВСИЧКИ ДОХОДИ ЗА 2005 ГОДИНА

P118 Какъв е общият размер на платеният от Вас данък Сума Лева .......... >> в.P120
върху доходите Ви за 2005 г.? Не знае 99999 >> в.P119
(От данъчната декларация)

P119 В какви граници е размерът на платените от Вас данъци? < 100 лв. 1
100 - 200 2
201 - 500 3

4
5
6
7
8

> 8000 9

P120 Какъв е общият размер на платените от Вас социални Сума Лева .......... >> в.P122

осигуровки върху доходите Ви за 2005 г.? Не знае 9999 >> в.P121
(От данъчната декларация)

P121 В какви граници е размерът на платените от Вас осигуровки? < 100 лв. 1

100 - 200 2

(Вкл. в частни пенсионни фондове) 201 - 500 3

4

5

6

>3000 7

P122 Правили ли сте дарения в полза на други лица, лечебни заведения, 
фондове, културни институти, общини и др., за което сте ползвали Да 1
данъчни облекчения? Не 2 >> в.P124

P123 Каква е общата сума на направените от Вас дарения? Лева .......

501 - 1000

501 - 1000
1001 - 2000

1001 - 2000

2001 - 3000

2001 - 3000
3001 - 5000
5001 - 8000
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Отговор    Код

РАЗДЕЛ 4.  ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ

P124 Как най-общо оценявате Вашето здраве? 1 PH010
 Добро 2

3
Лошо 4

5

P125 Имате ли някакво хронично заболявание? Да 1 PH020
Не 2

P126 Имате ли проблеми със здравето (продължително заболяване, PH030
инвалидност и др. с продължителност най-малко 6 месеца),            Да, силно ограничен 1
 които ограничават ежедневните Ви дейности 2
(вкл.  имахте нужда от помощ и грижи) ?          Не 3

P127 През последните 12 месеца имало ли е случай да не отидете на PH040
медицински преглед или лечение, въпреки че Ви се е налагало?

1
2 >> в. P129

P128 Коя беше основната причина, поради която не се PH050
консултирахте с медицинско лице? 1

2

3
4
5
6
7
8

P129 През последните 12 месеца имало ли е случай да не отидете на PH060
преглед или лечение при зъболекар, въпреки че Ви се е налагало?

1
2 >> в. P131

P130 Коя беше основната причина поради която не PH070
потърсихте помощ от зъболекар?

1
2

3
4
5
6
7
8

P131 Ползвате ли рецепти с напълно или частично Да 1
платени лекарства за домашно лечение? Не 2

       Много добро

    Задоволително

        Много лошо

   Да, ограничен

                     Да, имаше поне един такъв случай
    Не, не е имало случай да не потърся помощ

Не мога да си позволя/прекалено скъпо/

   Не познавам добър лекар, специалист
  Други причини

        Твърде дълго се чака за преглед и лечение
                 Не мога да намеря време, поради служебни 

           ангажименти, отглеждане на деца и др.причини
          Прекалено отдалечено /няма удобен транспорт/

     Имам страх от лекари, болници, прегледи,  лечение
        Изчаках здравния ми проблем да се оправи от само себе си

                 Не мога да намеря време, поради служебни 
          ангажименти, отглеждане на деца и др.причини
          Прекалено отдалечено /няма удобен транспорт/

        Да, имаше поне един такъв случай
    Не, не е имало случай да не потърся помощ

           Не мога да си позволя /прекалено скъпо/
        Твърде дълго се чака за преглед и лечение

     Имам страх от лекари, болници, прегледи,  лечение
        Изчаках здравния ми проблем да се оправи от само себе си

   Не познавам добър лекар, специалист
  Други причини
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РАЗДЕЛ 5.   СОЦИАЛEН ЖИВОТ (МОДУЛ 2006) 

1.ПОСЕЩЕНИЯ НА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ

P132 Колко пъти сте ходили на кино през последните 12 месеца? 1 PS010
 1 - 3 2
 4 - 6 3

 7 - 12 4
5

P133 Колко пъти сте ходили на театър, опера, балет, концерт, 1 PS020
танцови представления през последните 12 месеца?  1 - 3 2

 4 - 6 3
 7 - 12 4

5

P134 Посещавали ли сте галерии, музеи, исторически паметници, 1 PS030
археологични обекти през последните 12 месеца?  1 - 3 2

 4 - 6 3
 7 - 12 4

5

P135 Колко пъти сте посещавали спортни събития и мероприятия 1 PS040
през последните 12 месеца ?  1 - 3 2

 4 - 6 3
 7 - 12 4

5

2.СРЕЩИ, СЪБИРАНЕ И ОБЩУВАНЕ С РОДНИНИ, ПРИЯТЕЛИ И СЪСЕДИ

P136 Срещате ли се с роднини? Да 1
Не 2 >> в. P138

3 >> в. P140

P137 Колко често се срещате с Вашите роднини? PS050
1
2
3
4
5

Никога 6

P138 Имате ли индиректни контакти с Вашите роднини ? Да 1
 /чрез телефон, Интернет -връзка или писма/ Не 2 >> в. P140

      Не съм ходил

Повече от 12

      Не съм ходил

Повече от 12

      Не съм ходил

Повече от 12

      Не съм ходил

Повече от 12

 Нямам роднини

          Ежедневно
    Няколко пъти в седмицата /но  не всеки ден/
 Няколко пъти в месеца / но не всяка седмица/

       Всеки месец
    Поне 1 път в годината
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P139 Колко често имате контакти с Вашите роднини? PS070
1
2
3
4
5

Никога 6

P140 Срещате ли се  с Вашите приятели? Да 1
Не 2 >> в. P142

Нямам приятели 3 >> в. P144

P141 Колко често се срещате с Вашите приятели? PS060
1
2
3
4
5

Никога 6

P142 Имате ли индиректни контакти с Вашите приятели ? Да 1
 /чрез телефон, Интернет -връзка или писма/ Не 2  >> в. P144

P143 Колко често имате контакти с Вашите приятели? PS080
1
2
3
4
5

Никога 6

P144 Ако имате проблеми, може ли да разчитате на Да 1 PS090
Вашите роднини, приятели или съседи? Не 2

3

3. УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНИ И ФОРМАЛНИ 
ДЕЙНОСТИ НА ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ

P145 Участвахте ли доброволно в  неформални благотворителни дейности Да 1
през последните 12 месеца? Не 2  >> в. P147

          Ежедневно
    Няколко пъти в седмицата /но  не всеки ден/

       Всеки месец
    Поне 1 път в годината

 Няколко пъти в месеца / но не всяка седмица/
       Всеки месец

    Поне 1 път в годината

          Ежедневно

    Поне 1 път в годината

         Нямам роднини, приятели, съседи

          Ежедневно
    Няколко пъти в седмицата /но  не всеки ден/
 Няколко пъти в месеца / но не всяка седмица/

       Всеки месец

    Няколко пъти в седмицата /но  не всеки ден/
 Няколко пъти в месеца / но не всяка седмица/
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P146 Колко често участвахте през тези 12 месеца в такива  дейности? PS100
1
2
3
4
5

Никога 6

P147 Участвахте ли през последните 12 месеца  в  дейности и мероприятия: Да Не

P147.1 организирани от политически партии и профсъюзи 1 2 PS110

P147.2 на организации, съюзи, сдружения, асоциации, формации и др.,
свързани с Вашата професия 1 2

P147.3 на църкви и религиозни организации 1 2 PS130

P147.4  на клубове и кръжоци според Вашите интереси
през свободното си време 1 2 PS140

P147.5 на благотворителни организации  (Червен кръст, ЮНЕСКО и др.) 1 2

P147.6 на други организации 1 2 PS160

КРАЙ НА ИНТЕРВЮТО

    Поне 1 път в годината

          Ежедневно
    Няколко пъти в седмицата /но  не всеки ден/
 Няколко пъти в месеца / но не всяка седмица/

       Всеки месец

Име на респондента:

Тел. на респондента: Не желае да каже номера: 2
Няма телефон: 3

Адрес на респондента:

Желае ли респондентът да участва в други изследвания: 1. Да 2. Не
Община / район на населеното място бл.

телефонен код

вх.

улица / булевард / ж.к.

попълнете пълните три имена на респондента,  без съкращения

ап. ет.

номерпощенски код 

номер

населено място 
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Област HH1. Актуализация на адресите 
Код на населеното място 1.1. Адресът съществува 11 >> в. HH2
N на гнездото в областта 1.2. Адресът не съществува 21
N на домакинството в гнездото 1.3. Необитавано жилище 22

1.4. Жилището се използва за нежилищни
Пореден N на домакинството        цели (офис, магазин и т.н.) 23
в националната извадка

При отговори 21, 22 или 23 - край на наблюдението!
Ротационна група 

HH2. Проведено ли е интервюто с домакинството:
2.1. Да 11 >> в. HH3
2.2. Не, домакинството отказа да участвува 21
2. 3. Не, домакинството отсъства 

Дати на посещение: през периода на наблюдение 22
2.4. Не, невъзможен контакт с домакинството

първо: ........./........./  2006 г.  (заболяване и др. причини) 23
второ ........./........./  2006 г. 2.5. Други причини 24

При отговори 21, 22, 23 или 24 - край на наблюдението!
HH3. Персонален номер на лицето дало информацията

Супервайзер: (Посочва се номерът от колона 1 "No лице")

HH4. Продължителност на интервюто ............ ............ минути

А В Г У С Т  2006

СТАТИСТИКА НА ДОХОДИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА PHARE - 2004
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ /БЪЛГАРИЯ/

FEDERAL STATISTICAL OFFICE /GERMANY/

BALKAN BRITISH SOCIAL SURVEY - AD 
STATISTICS DENMARK

ВЪПРОСНИК ЗА ДОМАКИНСТВОТО
(ЕU - SILC ПРОЕКТ - I ФАЗА)

Населено място:

Дата на интервюто: / / Начало (час): : Край: :2006
записва се след приключване

град/село
задраскайте 
грешното

запишете името на населеното място

Анкетьор:

Декларирам, че интервюто е проведено според получената инструкция. Подпис:

Проверено: Валидна карта: Невалидна карта: Приел:

Проверил:

Дата: / / Подпис:

Кодиране:

Добър ден/ вечер. Името ми е ... и съм анкетьор на TNS / BBSS. Ще Ви бъдем много благодарни ако отделите от
своето време, за да отговорите на няколко въпроса. Вашият адрес е попаднал случайно в нашата извадка.
Анонимността на вашите отговори е гарантирана - данните ще бъдат използвани само за статистически цели.
Вашето име, телефон и други лични данни се взимат само за контрол върху моята работа като анкетьор.
Ако искате да се свържете с нас телефонът ни е: 02 9694200. Благодаря за Вашата отзивчивост.

запишете пълните три имена на анкетьора,  без съкращения

по
пъ

лв
а 
се

 в
 

оф
ис
а

2006
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2  РЕГИСТЪР НА ДОМАКИНСТВОТО - I фаза HHC. Брой на хората в домакинството: ..........

No Name Relation RB030 Dayb RB070 RB080 PB210 PB220A PB220B RB090 PB190 PB200 RB240 RB220
Отношение Ден Месец Година Държава, Пол Юридическо Фактическо 

№ Име към главата в която е семейно семейно 
л на домакин родено Първо Второ положение положение
и ството лицето 1. Мъж 1.Неженен/ 1. В брак
ц 2. Жена неомъжена 2. В съжител-
е Виж Кодова 2. Женен/омъжен  ство, без бра

таблица 1!) 3. Разделен/а 3.Не в брак
4.Вдовец/вдовица
5. Разведен/а

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Кодова таблица 1: Кодова таблица 2 за попълване на въпроси: PB210, PB220A  и PB220B 
01. България - BG 13. Русия - EUR    25. Холандия - NL 37.Сърбия и Черна гора -EUR
02. Гърция - GR 14. Украйна - EUR    26. Финландия - FI 38. Босна и Херцеговина -EUR
03. Турция -EUR 15. Молдова - EUR    27. Белгия  - BE 39. Друга европейска страна - EUR
04. Румъния- RO 16. Естония - EE    28. Люксембург - LU 40. Северна Африка - NAF
05. Полша - PL 17. Литва - LT    29. Швейцария - CH 41. Западна Африка - WAF

6. Родител на главата 06. Унгария - HU 18. Латвия - LV    30. Ирландия - IE 42. Други страни от Африка - OAF
7. Родител на съпруга/та 07. Чехия - CZ 19. Кипър - CY    31. Швеция - SE 43. САЩ - USA

08. Словакия - SK 20. Франция  - FR    32.Дания - DK 44. Канада - CAN
09. Германия - DE 21. Испания - ES    33. Норвегия  - NO 45. Центр. и южна Америка - CSA
10. Австрия - AT 22. Португалия -PT    34. Малта - MT 46. Близък и Среден изток - NME
11. Македония - EUR 23. Италия - IT    35. Словения - SI 47. Други страни в Азия - OAS
12. Хърватска - EUR 24. Великобритания - UK    36. Исландия - IS 48. Австралия и Океания - OCE

С
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9. Друго неродствено лице

Дата на раждане 

4. Зет, снаха
5. Внук, правнук

8. Друго родствено лице

1. Глава на домакинство
2. Съпруг/a 
3. Син,дъщеря  

Персонален 
номер на 
лицето

RB230
Гражданство Персонален 

номер на 
съпруга/та на 

лицето

Попълват се съответните персонални 
номера от колона  4 (RB030)  или 99 в 

последните 2 колони, когато съпруга/та, 
бащата или майката не са членове на 

домакинството 

Персонален 
номер на 
бащата на 
лицето

Персонален 
номер на 
майката на 
лицето



 РЕГИСТЪР НА ДОМАКИНСТВОТО - I фаза
Попълват се за всички деца от 0 до 12 навършени години

No RB200 RB160 RB210 PE040 PE030 PE010 PE020 RB245 RL010 RL020 RL030 RL040 RL050 RL060
Отсъства ли Колко месеца Към коя категория Завършена Година на Учащо ли Къде Статус Колко часа седмично детето Ви прекарва в:
лицето през 2005 г. принадлежи лицето най-висока завършване ли е учи (възраст) Детска Училище Занималня Друг Къщи, с Къщи, с

№ Име в момента? е живяло в момента: степен на на най-   лицето лицето? на лицето ясла, или друг център бавачка/ баба, дядо
л лицето в 1. Работещ образование високата в момента? 1. 16 и повече градина, център за за дете- или друг
и 1. Не домакин- 2. Безработен степен на  години предучи- извън- работа гледачка член на 
ц 2. Да, ството 3. Пенсионер (Кодова образование 1. Да (Кодова 2.До 12 г. лищно класни с деца дом. (не
е   временно 4. Друго неактивно табл.3) 2. Не табл.3) >>RL010 заведение занимания родител)

Месеци    лице >>RB245 3.13-15 год. Часа Часа Часа Часа Часа Часа
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

 Кодова таблица 3 за попълване на в.  PE020  и PE040
1.Висше "Доктор" 9. Професионална квалификация I  или II степен 
2.Висше "Магистър"     ( с прием в СПТУ или ПУ съответно след 8 или 10 клас)
3.Висше "Бакалавър" 10. Основно образование (прием след  6 или 7 клас в ПТУ или ПУ)
4. Висше "Специалист" / полувисше  11. Основно (прогимназиално) образование  (5 до 8 клас)
5.Професионална квалификация след средно образование 12. Начално ( 1- 4 клас)
6. Средно образование  (общообразователни и профилирани  гимназии, оздравителни училища 13. Незавършено начално
    училища за деца с увреден слух или зрение) 14. Предучилищно образование
7. Средно образование (техникум или професионална гимназия) 15. Неграмотен

3 8. Средно образование (СПТУ )

075006
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Премини  Целева

№                Въпрос Отговор Код на промен-

въпрос № лива

ЖИЛИЩЕ И ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
 

Q1 Тип на жилището, в което 1 HH010
живее домакинството 2

3
4
5
6
7

Q2 Брой стаи (над 4 м2 ), използвани от домакинството:
(без кухни, тоалетни, бани и стаи използвани за офиси) Брой стаи ...................... HH030

(Ако броят на стаите е 1 - 9 в кол." Код " запишете точния брой; 
ако стаите са 10 или повече - запишете 10!)

Q3 Има ли в жилището: Да Не
     Q3.1. Баня с душ или вана 1 2 HH080
     Q3.2. Вътрешна тоалетна с течаща вода 1 2 HH090
           (Ако тоалетната се ползва и от друго домакинство - заградете 2)

Q4 Имате ли някои от следните проблеми, свързани с жилището: Да Не
     Q4.1. Течащ покрив, влажни стени, основи 1 2 HH040
     Q4.2.  Разбити или изгнили дограма,  врати или под 1 2 HH040
     Q4.3.  Тъмно, недостатъчна светлина 1 2 HS160
     Q4.4.  Шумно (транспорт, шумни съседи) 1 2 HS170

Q5 Ограничавате ли се  поради недостиг на средства Да 1
при отоплението на жилището ? Не 2 HH050

Q6 Имате ли някои от следните проблеми, свързани с
квартала (селото), където живеете: Да Не
      Q6.1. Замърсена, подтискаща околна среда 1 2 HS180
      Q6.2. Риск от криминални престъпления и вандализъм 1 2 HS190

Q7 Собственик или наемател 1 >>в. Q8 HH020
е Вашето домакинство 2 >>в. Q12
на това жилище? 3 >>в. Q12

4 >>в. Q16

СОБСТВЕНИЦИ

Q8 През коя година закупихте или придобихте (чрез дарение, 
наследство или по друг начин) жилището, в което живеете ? Година ............... HH031

Q9 Изплащате ли заем за покупката на това жилище ? Да 1 HH070
Не 2  >>в. Q11

Q10 Каква сума месечно плащате сега по заема ?                                 Лева ............... HH070

Q11 Ако бяхте наемател на това жилище, какъв месечен наем
(по пазарни цени) според Вас бихте плащали ? Лева .............  >>в. Q18 HH061

Самостоятелна къща
Част от къща

Апартамент в сграда с по-малко от 10 жилища
Апартамент в сграда с 10 и повече жилища

Работническо общежитие
Примитивно/подвижно жилище

Друго

Собственик
Наемател по  пазарни цени 

Наемател по по-ниски от  пазарните цени
Ползвател без наем 
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Премини  Целева

№                Въпрос Отговор Код на промен-

въпрос № лива

НАЕМАТЕЛИ

Q12 От коя година сте наемател на това жилище ? Година ............... HH031

Q13 Какъв е  месечният наем на това жилище и каква сума плащате Вие?
(Aко в наема са включени разходи за отопление, ток, вода, 
 телефон и др. посочете по възможност само наема) : HH060
Q13.1.  Общ размер на наема Лева ...............
         (Посочете целия размер на наема , независимо че част от него се
        плаща  от други субекти: фирма, предприятие, роднини и други).
Q13.2. Посочете  нетната сума, която плаща домакинството   Лева ...............

 
Q14 Кои от посочените плащания са включени в наема: Да Не

     Q14.1. Вода 1 2
     Q14.2. Електричество 1 2 HH060
     Q14.3. Газ 1 2 HH070
     Q14.4. Отопление 1 2
     Q14.5. Топла вода 1 2
     Q14.6. Телефон 1 2

Анкетьор!   Проверете отговорите на подвъпроси Q14.1.  до Q14.6.
  При отговор Да-1 на някой подвъпрос      >> Q15.
  При отговор Не-2 на всички подвъпроси  >> Q18 .

Q15 Каква е приблизителната сума на включените в HH060
наема плащания от в. Q14 ? ................  >>в. Q18 HH070

ПОЛЗВАТЕЛИ БЕЗ НАЕМ

Q16 От коя година живеете в това жилище без да плащате наем ? Година ............... HH031

Q17 Ако бяхте наемател на това жилище, какъв месечен наем
(по пазарни цени) според Вас бихте плащали ? Лева ............... HH061

РАЗХОДИ ЗА ЖИЛИЩЕТО
(собственици, наематели и ползватели) 

Q18 Кои от изброените по-долу разходи, свързани с жилището имахте HH060
 през 2005 година и какъв е техният средномесечен размер: HH070
(Без разходите  включени вече в месечния наем ! 

Ако някой от разходите се плащат годишно или на 6 месеца,

посочете съответно 1/12 или 1/6 от тях !

Ако домакинството няма даден вид разход заградете 2 и в кол. "Сума"

запишете 0". Във всички останали случаи заградете 1 и в кол. "Сума"

 попълнете средномесечния размер на разхода) Да Не Сума
     Q18.1. Отопление 1 2 ……..
     Q18.2. Електричество (без отопление) 1 2 ……..
     Q18.3. Студена вода 1 2 ……..
     Q18.4. Топла вода 1 2 ……..
     Q18.5. Други разходи  (асансьор, чистачка, охрана и др.)            1 2 ……..
     Q18.6. Ремонт на жилището 1 2 ……..
     Q18.7. Застраховка на жилището 1 2 ……..
     Q18.8. Данък сграда, такса смет 1 2 ……..

Месечна сума (лева)
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Премини  Целева

№                Въпрос Отговор Код на промен-

въпрос № лива

Q19 Мислейки си за всички разходи по жилището през 2005 г.
(изплащане на заеми за това жилище, текуща поддръжка, 
 застраховка и др.),  колко според Вас те натоварват HS140
финансовото  положение на домакинството Ви?

1
2

                                3

ПРИТЕЖАВАНЕ НА СТОКИ
ЗА ДЪЛГОТРАЙНА УПОТРЕБА 

Q20 Притежава ли домакинството Ви (или ползва предоставени) Не, Не, 
някои от изброените предмети за дълготрайна употреба: Да не може по

да си други
позволипричини

     Q20.1. Телефон (вкл. мобилен) 1 2 3 HS070
     Q20.2. Цветен телевизор 1 2 3 HS080
     Q20.3. Компютър 1 2 3 HS090
     Q20.4. Автоматична пералня 1 2 3 HS100
     Q20.5. Автомобил (вкл. служебен, който се ползва за лични нужди) 1 2 3 HS110

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА 
НА ДОМАКИНСТВОТО

Q21 Имате ли Вие или член от домакинството Ви  заеми, ипотеки или
кредити, взети за  покупка на жилище, кола, обзавеждане, Да 1
 за образование, за лечение, почивка и др.? Не 2  >>в. Q23 HS150
(Без заема за покупка на жилището, в което живее домакинството Ви!)

Q22 До колко тези заеми натоварват  финансовото положение на
домакинството Ви ? HS150

1
2

                                3

Q23 Може ли домакинството Ви да си позволи (ако желае): Да Не  
     Q23.1. Платена едноседмична почивка извън дома 1 2 HS040
     Q23.2. Консумация на месо, пилешко или риба,
              (или вегетарианския им еквивалент) всеки втори ден 1 2 HS050

Q24 Може ли Вашето домакинство да посрещне неочаквани 
финансови разходи (неотложен ремонт на жилището или колата; Да 1
подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.)  Не 2 HS060

Q25 Закъснявало ли е домакинството Ви  през последните Няма
12 месеца с плащания на сметки за: такива Да Не

разходи
     Q25.1. Заем/ипотека за жилище 1 2 3 HS010
     Q25.2. Други заеми 1 2 3 HS030
     Q25.3. Наем за жилище 1 2 3 HS010
     Q25.4. Отопление 1 2 3 HS020
     Q25.5. Електричество 1 2 3 HS020
     Q25.6. Вода 1 2 3 HS020

Натоварват го тежко
Натоварват го в известна степен

Не го натоварват въобще

Натоварват го тежко
Натоварват го в известна степен

Не го натоварват въобще
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Премини  Целева

№                Въпрос Отговор Код на промен-

въпрос № лива

Q26 Имайки предвид общите месечни доходи на домакинството Ви,
(сумата от доходите от всички източници на всеки от членовете му)  
как бихте преценили, че свързвате "двата края"? HS120

1
2
3
4
5
6

Q27 Според Вас какъв минимален месечен доход е необходим на
домакинството Ви, за да можете  "да свържете двата края"? Лева ............... HS130

СОЦИАЛНИ И СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ

Q28 Има ли в домакинството Ви деца под 16 години ? Да 1
Не 2  >>в. Q31

Q29 През 2005 г. някое от децата под 16 години имало ли е собствени доходи 
от някой от посочените източници: Да Не HY110
     Q29.1. Пенсия от починал родител 1 2
     Q29.2. Пенсия за инвалидност 1 2
     Q29.3. Стипендия 1 2
     Q29.4. Други доходи (без трансфери от членовете на домакинството) 1 2

Анкетьор! Проверете отговорите на подвъпроси Q29.1.  до Q29.4
При отговор Да-1 на някой подвъпрос >> Q30.
При отговор Не-2 на всички подвъпроси  >> Q31.

Q30 Какъв е общият размер на  сумите от тези източници, HY110
получени от всички лица до 16 г. през 2005 год.? Лева ...............

Анкетьор! С въпроси Q31- Q36 трябва да се установи дали домакинството или някой от 
неговите членове е получавал посочените в съответния въпрос/подвъпрос 
 социални или семейни помощи ("Да" или "Не") и техния размер ( в кол. "Сума").
Във въпроси Q32, Q34 и Q36 се записва общата сума от посочените в последната 
колона на предходния въпрос суми за всеки вид социална или семейна помощ

Q31 През 2005 г.  Вашето домакинство получавало ли е: Да Не Сума HY070
     Q31.1. Целева помощ за отопление на жилището 1 2 ……..
     Q31.2. Месечна парична помощ за заплащане на наем
              на общински  или държавни жилища 1 2 ……..

Q32 Какъв е общият размер на получените от домакинството Ви  
социални помощи за отопление и наем през 2005 г. ? Лева ............... HY070

Q33 Получавали ли сте Вие или друг член на домакинството Ви  
 някои от следните социални помощи през 2005 г. : Да Не Сума HY060
     Q33.1. Парична помощ поради ниски доходи 1 2 ……..
     Q33.2. Парична помощ за транспорт 1 2 ……..
     Q33.3. Парична помощ за ползване на телефон 1 2 ……..
     Q33.4. Парична помощ за балнеолечение и храна 1 2 ……..
     Q33.5. Други социални помощи 1 2 ……..

Q34 Какъв е общият размер на получените от Вас или друг член на  
домакинството Ви социални помощи през 2005 г. ? Лева ............... HY060

Относително лесно
Лесно

Много лесно

Много трудно
Трудно

С известни затруднения
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Q35 Получавали ли сте Вие или друг член на домакинството Ви  
някои от следните семейни помощи през 2005 г. : Да Не Сума HY050
     Q35.1. Еднократна помощ при бременност 1 2 ……..
     Q35.2. Еднократна помощ при раждане на дете 1 2 ……..
     Q35.3. Допълнителна еднократна помощ за деца с трайни увреждания 1 2 ……..
     Q35.4. Месечна помощ за отглеждане на дете до една година 1 2 ……..
     Q35.5. Месечна помощ за дете до завършване на средно  ……..
              образование, но не повече от 20 годишна възраст 1 2 ……..
     Q35.6. Целева помощ за ученици 1 2 ……..

Q36 Какъв е общият размер на получените от Вас или друг член на  
домакинството Ви семейни помощи през 2005 г. ? Лева ............... HY050

ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ ДОМАКИНСТВАТА

Q37 През 2005 г. Вие или друг член на  домакинството Ви 
давали ли сте РЕГУЛЯРНО И БЕЗВЪЗМЕЗДНО 
средства в пари или натура на лица (вкл. за издръжка на Да 1 HY130
дете) ,  които не са членове на домакинството Ви ? Не 2  >>в. Q39
(Не се включват подаръците за Коледа,  рожден ден или друг повод)

Q38 Какъв е размерът на  дадените  от домакинството Ви средства: HY130
Q38.1. В пари Лева ...............
Q38.2. В остойностена натура                      Лева ...............

Q39 През 2005 г. Вие или друг член на  домакинството Ви 
получавали ли сте   РЕГУЛЯРНО И БЕЗВЪЗМЕЗДНО 
доходи (вкл. за издръжка на дете) в пари или натура от Да 1
лица, които не са членове на домакинството Ви ? Не 2  >>в. Q41 HY080
(Не се включват подаръците за Коледа,  рожден ден или друг повод)

Q40 Какви е размерът на получените  от домакинството Ви доходи: HY080

Q40.1. В пари Лева ...............

Q40.2. В остойностена натура                Лева ...............
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СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 
ПРЕЗ 2005 ГОДИНА

Q41 Обработвали ли сте Вие и вашето домакинство собствена
или взета под аренда селскостопанска земя? Да 1
(вкл. двора, ако той се използва за селскостопански цели) Не 2  >> в.Q48

Q42 Колко декара общо обработвахте? Декара ...............

Q43 Какви земеделски култури  отглеждахте на 
обработваната от Вас земя: Да Не

Q43.1. Зърнени (жито, царевица, ръж, овес и др.) 1 2
Q43.2. Зеленчуци 1 2
Q43.3. Плодове 1 2
Q43.4 Тютюн 1 2
Q43.5. Слънчоглед 1 2
Q43.6. Фураж 1 2
Q43.7. Оранжерии 1 2

Q44 На каква сума приблизително бихте оценили произведената
от домакинството Ви земеделска продукция  ? Лева ...............

Q45 На каква сума приблизително бихте оценили консумираната
от домакинството Ви собствена земеделска продукция ? Лева ...............

Q46 Продавали ли сте собствена земеделска продукция ? Да 1
Не 2  >>в.Q48

Q47 Каква сума получихте за продадената от домакинството Ви 
земеделска продукция  ? Лева ...............

Q48 Отдавали ли сте Вие или друг член на домакинството 
Ви собствена земя в земеделска кооперация или Да 1
 под аренда на други лица ? Не 2  >>в. Q51

Q49 Колко декара земя дадохте  в кооперация 
или под аренда на други лица ? Декара ...............

Q50 Каква сума получихте  от отдаването на собствена
земя в  земеделска кооперация или под аренда ?
(ако ви е заплатено в натура посочете приблизителната
левова равностойност) Лева ...............

Q51 Давали ли сте безвъзмездно на други лица извън домакинството Да 1
част от произведената от Вас земеделска продукция ? Не 2  >>в.Q53

Q52 На каква сума приблизително бихте оценили дадената
на други лица  земеделска продукция ? Лева ...............

Q53 Отглеждало ли е  домакинството Ви селскостопански Да 1
животни, птици,  пчелни семейства и др. ? Не 2  >> в.Q63

Q54 Продавали ли сте част от отглежданите от Вас животни? Да 1
Не 2 >>в.Q56

Q55 Каква сума приблизително получихте от продажбата на  
селскостопански животни? Лева ...............
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Q56 Кои от изброените животински продукти сте произвели
през 2005 г. във Вашето домакинство и каква е Вашата
приблизителна оценка на тяхната стойност: Да Не Лева

Q56.1. Яйца 1 2 ……..
Q56.2. Мляко (прясно и кисело) 1 2 ……..
Q56.3. Млечни произведения (сирене, кашкавал, извара) 1 2 ……..
Q56.4. Месо и месни произведения 1 2 ……..
Q56.5. Вълна, кожи 1 2 ……..
Q56.6. Мед 1 2 ……..
Q56.7. Други животински продукти 1 2 ……..

Q57 Ако не можете да оцените поотделно стойността на всеки 
от произведените от домакинството Ви животински
продукти,  бихте ли посочили  каква е приблизително 
общата им стойност ? Лева ...............

Q58 На каква сума приблизително бихте оценили 
консумираната от домакинството Ви
собствена продукция от животински произход? Лева ...............

Q59 Продавали ли сте собствена продукция от Да 1
животински произход? Не 2 >>в. Q61

Q60 Каква сума получихте от продадената от домакинството Ви 
собствена продукция от животински произход ? Лева ...............

Q61 Давали ли  сте безвъзмездно на други лица извън домакинството Да 1
част от произведената от Вас животинска продукция ? Не 2  >>в. Q63

Q62 На каква сума приблизително бихте оценили дадената
на други лица  животинска продукция ? Лева ...............

Q63 Какви разходи за селскостопанска дейност  е
направило Вашето домакинство през 2005 г. ?
(Посочете общата сума на разходите за: засяване, семена, 
 разсад,торове, хербициди, транспорт, покупка на животни, 
 храна на животни, ветеринарни услуги, вземане на земя под
 под аренда, заплащане на работници и др.) Лева ...............

Име на респондента:

Тел. на респондента: Не желае да каже номера: 2
Няма телефон: 3

Адрес на респондента:

Желае ли респондентът да участва в други изследвания: 1. Да 2. Не
Община / район на населеното място бл.

телефонен код

вх.

улица / булевард / ж.к.

попълнете пълните три имена на респондента,  без съкращения

ап. ет.

номерпощенски код 

номер

населено място 
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