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1. Статут на домакинството         DB110  
 
I. Домакинство от предишното наблюдение : 
извадково или производно домакинство, наблюдавано през 2018 г. 

1.1. Домакинството е живяло на същия адрес при предишното наблюдение     1  
 
 

>> в. 3 
1.2. Цялото домакинство се е преместило на друг известен адрес в страната      

• Всички извадкови лица на 16+ г. са се преместили на друг адрес в 
страната 

2 
>> в. 2  
справка за НСИ 

1.3. Цялото домакинство се е преместило в колективно домакинство 3 

край на 
наблюдението 

 

1.4. Домакинството е отишло да живее в чужбина   4 
1.5. Цялото домакинство е починало 5 
1.6. В домакинството няма лице, подлежащо на наблюдение                     6 
1.7. Невъзможен достъп до домакинството                                                            7 
1.8. Заличено домакинство 

• домакинство, в което не е останало извадково лице, поради 
обединяването им в ново домакинство 

10 

1.9. Няма информация какво се е случило с домакинството 11 
II. Нови домакинства в наблюдението 

1.10. Производно домакинство, установено по време на наблюдението  
             2019 г. 8 >> в. 2  

справка за НСИ 
1.11. Добавен е нов адрес в извадката: 

• ново домакинство в извадката (ротационна група 17 ) 
9 >> в. 2  

 

2. Актуализация на адресите               DB120 

Адресът съществува 11 
Адресът не може да бъде открит 21 

Адресът съществува, но достъпът е невъзможен 22 
Необитавано жилище 231 

Жилището се използва за нежилищни цели (офис, магазин и т.н.) 232 
 

3. Проведено ли е интервюто с домакинството                    DB130 
 

3.1. Да 11 >> в. 4
3.2. Не, домакинството отказва да участва 21 

край на 
наблюдението 

3.3. Не, домакинството отсъства през периода на наблюдение 22 
3.4. Не, невъзможен контакт с домакинството 23 
3.5. Други причини 24 

 
4. Номер на лицето дало информацията                          HB070 

5. Продължителност на интервюто в минути              HB100 
   

3
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 РЕГИСТЪР 1.  СЪСТАВ НА ДОМАКИНСТВОТО И ПРОСЛЕДЯВАНЕ 
(НАПУСНАЛИ ИЛИ ПОЧИНАЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 

№ Name RB030 RB090 Day RB070 RB080
Възраст

към
№ Име, презиме, фамилия Персонален Пол    Дата на раждане 31.12.2018

Ред номер

1. Мъж
2. Жена

                                                                                                                                                                                                                                                               1. Лицето 
е на 16 и
повече
години

2. Лицето
е под
16 г.

Ден Месец Година

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Кодова таблица 1 

Анкетьор!

1. За лицата, за които RB110=5 и RB120=1 Предайте 
новите адреси на тези лица на отговорника на 
наблюдението, за да бъдат те анкетирани на новите 
им адреси!

1. Лицето е било в домакинството по време на 
предишното изследване
2. Лицето е било в предишното изследване, но в друго 
домакинство

3. Лицето идва от друго домакинство, което не е  
интервюирано през 2018 г.
4. Новородено

5. Лицето е напуснало домакинството, но е наблюдавано 
при предишното изследване 

4
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НА БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА НАБЛЮДАВАНО ПРЕЗ 2018 Г. ДОМАКИНСТВО
МЕЖДУ НАБЛЮДЕНИЕТО 2018 Г. И МОМЕНТА НА ИНТЕРВЮТО 2019 Г.)

Ако
RB110=5 или RB110=5 или RB110=6  RB110=2 или 9

RB110=6
RB100 RB110 RB120 RB140 RB150 RB160 RB170 RB180 RB190

Лицето е: Статут на Къде се премести Колко месеца Към коя 
членство лицето? е живяло категория се

1. Лице от лицето в отнася лицето 
извадката (Кодова 1. В друго домакин- домакинството в този период
2.Съжител таблица 1) ство в страната през 2018 г. 1. Работещ

2. В колективно 2. Безработен
домакинство 3. Пенсионер, ранно
3. В чужбина пенсиониран,
4. Няма информация загубил бизнеса си
 за лицето 4. Друго неак-
5. Лицето е починало Месец Година Месеци тивно лице Месец Година

за попълване на въпрос RB110

От кога лицето

     RB110=6 

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА НАБЛЮДАВАНО ПРЕЗ 2018 
Г. ДОМАКИНСТВО (НАПУСНАЛИ ИЛИ ПОЧИНАЛИ СЛЕД 

НАБЛЮДЕНИЕТО 2018 Г.ЧЛЕНОВЕ) НОВИ ЧЛЕНОВЕ Настоящи и 
бивши членове Ако Ако Ако

 или  RB110=3

6. Лицето е починало след предишното изследване

7. Лицето не е в регистъра на домакинството за 2018 г., но е живяло поне три месеца в домакинството в 
периода между двете наблюдения и към момента на интервюто не е член на домакинството

2. За лица, членове на домакинството, но пропуснати при наблюдението през 2018 г. се попълва RB110=3

Кога е напуснало
е член наили починало

 RB110=5 или 

8. Лицето е от новата подизвадка (ротационна група 17)

9. Лицето идва от чужбина

лицето? домакинството?

на домакинството
   или  RB110=7 

5
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PB190 PB200 E1 RB240 RB220 RB230
Юридическо Фактическо Етническа Номер на Номер на Номер на

семейно семейно принадлеж- съпруга/та бащата майката
положение положение ност (партньора) на лицето на лицето

1. Българска на лицето
1. Неженен 
/неомъжена 1. Не в брак 2. Турска
2. Женен/ 
омъжена 2. В брак 3. Ромска
3. Вдовец/ 
вдовица 3. В съжител- 4. Друга

4. Разведен/а ство, без брак ……………………..

5. Не се 
самоопределям

6. Не желае да 
отговори

   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  
   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  
   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  
   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  
   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  
   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  
   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  
   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  
   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  
   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  

 31. Швеция - SE 41. Северна Африка - NAF

 32. Дания - DK 42. Западна Африка - WAF

 33. Норвегия  - NO 43. Други страни от Африка - OAF

 34. Малта - MT 44. САЩ - USA

 35. Словения - SI 45. Канада - CAN

 36. Исландия - IS 46. Централна и Южна Америка - CSA

 37. Сърбия - RS 47. Близък и Среден изток - NME

 38.Черна гора  - ME 48.Други страни в Азия - OAS

 39. Босна и Херцеговина - OEU 49.Австралия и Океания - OCE

 40. Друга европейска страна - OEU 50. Други - OTH

Попълват се съответните персонални номера от колона  (RB030).  Когато 
съпруга/та (партньора), бащата или майката не са членове на 

домакинството, в последните 2 клетки  на всяка колона, след кода на 
домакинството се вписва 99. 

7
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 РЕГИСТЪР 2.                                                                                     НАСТОЯЩИ ЧЛЕНОВЕ НА ДОМАКИНСТВОТО     

RB200 RB160 RB210 PE010 PE020 PE040 PE030
Отсъства ли Колко Към коя категория Учащо ли Какво учи Завършена Година на

№ лицето месеца принадлежи лицето е лицето лицето? най-висока завършване
ред в момента? през 2018 г. в момента: в момента? (образователна степен на на най-

(за период по-малък от 6 
месеца) е живяло степен) образование високата 

1. Не лицето в 1. Работещ 1. Да (вкл.във ваканция) степен на 
2. Да, временно домакин- 2. Безработен 2. Не >>PE040 образование
▪ в болница ството
▪ в институция (затвор)
▪ работи/учи в друг град
▪ на път 4. Друго неактивно
▪ други причини Месеци    лице

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

 Кодова таблица 3 за попълване на в. PE020  и PE040

1. Висше "Доктор"
2. Висше "Магистър"
3. Висше "Бакалавър"
4. Професионален бакалавър (специалист или полувисше)
5. Професионална квалификация след средно образование
 (2 г, ІV степен на проф. квалификация)

6. Средно образование  (общообразователни и профилирани  гимназии, 
оздравителни училища,  училища за деца с увреден слух или зрение)

7. Средно образование (техникум или професионална гимназия) - ІІІ ст. на проф. квалификация

Анкетьор!
- На въпрос РЕ040 се посочва най-високата завършена степен на образование, за която лицето притежава документ 
(диплома, удостоверение или др.)
- За децата на възраст от 3 до 7 г., които ходят на детска градина, 
на въпрос РЕ010 се записва код "1", а на въпрос РЕ020 - код "14"
- Код 15 „Лицето никога не е ходило на училище” се записва само за лицата на възраст над 8 години,
 които никога не са посещавали училище
- Код 13 „Незавършено начално” се записва само за лицата, които в момента не учат , но са изкарали няколко класа 
от началното образование без да са го завършили

(Кодова таблица 3)3. Пенсионер, ранно 
пенсиониран, загубил 
бизнеса си

3. Не, защото се 
отглежда в къщи 
>>RB245

8
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RB245 RL010 RL020 RL030 RL040 RL050 RL060
Статус Колко часа седмично детето Ви прекарва в:

(възраст) Детска ясла, В училище Занималня Център Гледане Неплатени
на лицето градина, или друг за срещу грижи  

1. 16 и повече предучи- център за работа заплащане (не от 

     години към лищно извън- с деца родител)
     31.12.2018 г. заведение класни 
2.  До 12 г. занимания
    в момента 
    на интервюто>> RL010
3. 13-15 год.

Часа Часа Часа Часа Часа Часа

8. Средно образование (СПТУ или проф.гимназия) - ІІ ст. проф. квалификация
9. Професионална квалификация I степен  (с прием в  ПУ след основно образование)
10. Основно образование (прием след  6 или 7 клас в ПТУ или ПУ)

І ст. на проф. квалификация
11. Основно (прогимназиално) образование  (5 до 7 клас)
12. Начално (1 - 4 клас)
13. Незавършено начално
14. Предучилищно образование (детска градина или подготвителна група)
15. Лицето никога не е ходило на училище

Попълват се за всички деца от 0 до 12 навършени години

9
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ЖИЛИЩЕ И ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ  
Q1. Тип на жилището, в което живее домакинството:      HH010 

Самостоятелна къща 1 
Част от къща 2 

Апартамент в сграда с по-малко от 10 жилища 3 
Апартамент в сграда с 10 и повече жилища 4 

Общежитие 5 
Примитивно/подвижно жилище 6 

Друго 7 
 

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

Брой стаи.............. 
(Ако броят на стаите е от 1 до 9 запишете точния брой, ако стаите са 10 или повече - запишете 10!) 
 

Q2a. Полезна площ на жилището в кв.м    кв.м ........................   
         
Q3. Има ли в жилището: 

    Да, 
самостоятелна

Да, с общо 
ползване Не 

Q3.1.  Баня с душ или вана 1 2 3         HH081 
Q3.2.  Вътрешна тоалетна с течаща вода 1 2 3         HH091 

 
Q3a. Притежава ли домакинството Ви (или ползва предоставени) някои от изброените  

предмети за дълготрайна употреба: 
  Да Не, по финансови 

причини 
Не, по други 

причини 
Q3а.1. Телефон (вкл. мобилен) 1 2 3 HS070 
Q3а.2. Цветен телевизор 1 2 3 HS080 
Q3а.3. Компютър 1 2 3 HS090 
Q3а.4. Автоматична пералня 1 2 3 HS100 
Q3а.5. Автомобил (вкл. служебен, който 

се ползва и за лични нужди)  1 2 3 HS110 

          
Q3b. С какво основно се отоплява жилището?       
 (Моля, посочете само един отговор!)  

Централно/ локално парно отопление 1 
Камина, печки, климатици и други 2 

Преносими средства: радиатори, електрически печки и други 3 
Жилището не разполага с отоплителна инсталация 4 

 
Q4. Имате ли някои от следните проблеми, свързани с жилището: 

    Да Не 
Q4.1. Течащ покрив, влажни стени, основи, разбити 

или изгнили дограма, врати, под 1 2      HH040 

Q4.2. Тъмно, недостатъчна светлина 1 2      HS160 
Q4.3. Шумно (транспорт, шумни съседи) 1 2     HS170 

    
Q5. Позволява ли Вашето финансово състояние да поддържате  

нормална температура в жилището си ?       HH050 
Да 1 
Не 2 
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HD1. Може ли Вашето домакинство да си позволи       HD080 
подмяна на остаряла мебелировка?    

Да 1 
Не, по финансови причини 2 
         Не, по други причини 3 

 
Q6. Имате ли някои от следните проблеми,  

свързани с квартала (селото) където живеете? 
    Да Не 

Q6.1. Замърсена, потискаща околна среда 1 2 HS180 
Q6.2. Риск от криминални престъпления и вандализъм 1 2 HS190 

   
Со1. Притежава ли домакинството друго жилище, къща, вила,  

извън населеното място, в което живее? 
Да 1  
Не 2 >>в. Q7  

    
Со2. През последните 12 месеца посещавало ли е домакинството другото жилище, 

 къща, вила в извън населеното място, в което живее? 
Да, всяка седмица 1 

Да, поне веднъж в месеца 2 
Да, поне веднъж в годината 3 

Не 4 
Q7. Собственик, наемател или ползвател без наем        

е домакинството Ви, на жилището в което живее?       HH021 
  

Собственик 1 >>в. Q8 
Наемател по пазарни цени 2 >>в. Q12 

Наемател по цени, по-ниски от пазарните 3 >>в. Q11a 
Ползвател без наем 4 >>в. Q16 

СОБСТВЕНИЦИ 
Q8. През коя година закупихте или придобихте (чрез дарение,     HH031 

наследство или по друг начин) жилището, в което живеете?     
         Година ...................   
         
Q9. Изплащате ли заем/и от банки или друг източник (без частни лица)     

 за покупката на това жилище?     
Да 1  
Не 2 >>в. Q11 

Q10. Моля посочете условията по заема:         
    Година на получаване на заема .......................    
    Обща сума на взетия заем   ....................... лева   
    За какъв период ще се изплаща    ....................... години  
    Годишен лихвен % по заема  ……………… %  НН070 
    Месечна вноска по заема   ........................ лева  HH071 
Q11. Ако бяхте наемател на това жилище, какъв месечен наем     

(по пазарни цени) според Вас бихте плащали?      HH061 
Лева ........................ >>в. Q18  
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НАЕМАТЕЛИ 
Q11a. Ако бяхте наемател по пазарни цени, какъв месечен наем  

според Вас бихте плащали?    Лева ............................  HH061 
      

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

Q13. Какъв месечен наем плащате за това жилище?      HH060
 (Ако в наема са включени разходи за отопление, ток, вода,   Лева .............................   

  телефон и др. посочете по възможност само наема)        
            
Q14. Включени ли са в наема плащания за вода,      HH070 

  електричество, отопление, газ, телефон?  
Да 1  
Не 2 >>в. Q18 

               
Q15. Каква е приблизителната сума на включените в наема плащания ?   HH070 
     

       МЕСЕЧНА сума лева    .................... >>в. Q18  

ПОЛЗВАТЕЛИ БЕЗ НАЕМ 

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

         
Q17. Ако бяхте наемател на това жилище, какъв месечен наем   HH061 

 (по пазарни цени) според Вас бихте плащали?       
         Лева ...........................   

РАЗХОДИ ЗА ЖИЛИЩЕТО          
(собственици, наематели и ползватели)          
    
Q18. Кои от изброените по-долу разходи, свързани с жилището, имате    HH070 
и какъв е техният средно месечен размер?         
 (Без разходите  включени вече в месечния наем!        
• Ако някой от разходите се плащат на няколко месеца, посочете съответно 1/12 от общите разходи за 

година!      
• Ако домакинството няма даден вид разход, заградете 2 и в колона "Средно месечна сума" запишете 0. 

Във всички останали случаи заградете 1 и в колона "Средно месечна сума" попълнете средно месечния 
размер на разхода.)  

 Да Не Средно месечна сума

Q18.1.  Електричество (без отопление) 1 2  

Q18.2.  Студена вода 1 2  

Q18.3.  Топла вода 1 2  

Q18.4.  Други разходи  (асансьор, чистачка, охрана и др.) 1 2  

Q18.5.  Текуща поддръжка на жилището 1 2  
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Q18a. Какви разходи свързани с отоплението имахте през отоплителния сезон?       HH070 
 посочете 1/5 от разходите за отоплителен сезон  

средно месечна сума ……………………..…… лева
разходът се поема изцяло от социалните служби 1 

    
Q18б. През 2018 г. получило ли е Вашето домакинство целева                     HY060 

 помощ за отопление и за кой отоплителен сезон?  
 Да Не Брой месеци Месечна сума
Q18б.1 отоплителен сезон 2017/2018 1 2 73,02 HY063
Q18б.2 отоплителен сезон 2018/2019 1 2 74,83 HY063

 
Q19. За 2018 г. платихте ли и в какъв годишен размер? 

 Да Не Годишна сума
Q19.1. Застраховка на жилището, в което живеете 1 2 НН070
Q19.2. Данък сграда, такса смет 1 2 HY120

   
Q19а. Как разходите за това жилище се отразяват на финансовото положение      HS140 

 на Вашето домакинство?(изплащане на заеми за това жилище, текуща поддръжка, данъци, застраховка) 
         

Натоварват го тежко 1 
Натоварват го в известна степен 2 

Не го натоварват въобще 3 
 
Q20. През последните 12 месеца Вашето домакинство имало ли е  затруднения при плащането  

навреме на някои от посочените разходи за жилището, в което живеете?  
 

 Да,
1 път 

Да, 2 и повече 
пъти Не Не сме имали 

такъв разход 
Q20.1. Заем за покупка на жилището, в което 
живеете 1 2 3 4 HS011 

Q20.2. Наем за жилището 1 2 3 4 HS011 
Q20.3. Текущи разходи за ток, вода, отопление 
и др. (без разходите за телефон) 1 2 3 4 HS021 

 
Q21. Изплащате ли Вие или други членове на домакинството заеми  и кредити  

от банки и други финансови източници  (без частни лица) за потребителски стоки и  
услуги (купуване  на автомобил, обзавеждане, почивка)?       

Да 1  
Не 2 >>в. Q23 

       
Q21а. Доколко разходите по изплащане на заемите (от в. Q21)          HS150 

 се отразяват върху финансовото положение на домакинството Ви?    
  

Натоварват го тежко 1 
Натоварват го в известна степен 2 

Не го натоварват въобще 3 
            

Q22. През последните 12 месеца, Вашето домакинство имало ли е затруднения      HS031 
 при плащането навреме на вноските за погасяване на някои от взетите    
 от членовете на домакинството Ви  други заеми/кредити?(Q21)                                       

  
Да, 1 път 1 

Да, 2 и повече пъти 2 
Не 3 
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Q23. Какъв е общият нетен месечен доход на домакинството Ви в момента?    

(общата сума от доходите на членовете на домакинството, получени от заплати, пенсии, 
социални и семейни помощи, регулярни трансфери от лица извън домакинството 
и доходи от други източници)  

          Лева .....................  
          
Q24. Може ли домакинството Ви като цяло да си позволи (ако желае)? 

 Да Не
Q24.1. Всяка година едноседмична почивка извън дома, включително    
      отсядане във второ жилище/вила или при приятели или роднини 1 2 HS040

Q24.2. Консумация на месо, пиле или риба, (или вегетарианския им  
     еквивалент) всеки втори ден 1 2 HS050

    
Q25. Може ли Вашето домакинство да посрещне със собствени средства        HS060 
 неочаквани  разходи в размер до 350 лева?        

(неотложен ремонт на жилището или колата; подмяна на пералня или хладилник; внезапно заболяване и др.)   
  

Да 1 
Не 2 

 
Q26. Имайки предвид общите месечни доходи на домакинството Ви,       HS120  

  (сумата от доходите от всички източници на всеки от членовете му)     
 как бихте преценили, че свързвате "двата края", т.е. можете да покривате   

 всекидневните си разходи? 
Много трудно 1

                    Трудно 2
С известни затруднения 3

Относително лесно 4
Лесно 5

         Много лесно 6
    
Q27. Според Вас какъв минимален нетен месечен доход        HS130  
 е необходим на домакинството Ви, за да можете        
  "да свържете двата края"?          

          Лева .......................   
 Моля, отговорете от гледна точка на текущото финансово състояние     
 на домакинството и обичайно необходимите разходи!      

 
 
 
 

Q28. Анкетьор! Уточнете има ли в домакинството деца на възраст до 16 навършени години  
към 31.12.2018 г. 
 

Да 1   >>модул „ДОХОДИ И ОСНОВНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕЦАТА“
Не 2 >>в. Q29
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Q34. През 2018 г. получавали ли сте Вие или друг член на домакинството Ви        PY133 

 някои от следните целеви помощи за лица с трайни увреждания за: 
    

 Да Не Годишна сума
Q34.1. Покупка и ремонт на помощни средства, 
        приспособления и медицински изделия 1 2  

Q34.2. Покупка и/или приспособление на лично 
         моторно превозно средство 1 2  

Q34.3. Преустройство на жилище 1 2  
Q34.4. Други целеви помощи (придружител 
        и др.) 1 2  

ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ ДОМАКИНСТВАТА          
Анкетьор! 
• Въпроси Q35 и Q37 се отнасят за трансфери между домакинства и лица, живеещи на територията на страната. 
• Въпроси Q36 и Q38 се отнасят само за трансфери,  дадени и получени  от чужбина.   
• Трансферите за издръжка на дете не включват подаръците за Коледа,  рожден ден или друг повод и произведени от 

домакинството натури)             
Q35. През 2018 г. Вие или друг член на  домакинството Ви давали ли сте  безвъзмездно средства
 в пари на лица, които не са членове на домакинството Ви?  
     

 Да Не Годишна сума
Q35.1. В пари 1 2  HY130

Q35.2. За издръжка на дете              1 2  HY131

              
 
Q36. През 2018 г. Вие или друг член на  домакинството Ви давали ли сте безвъзмездно  

 средства в пари на лица в чужбина?     
 Да Не Годишна сума
Q36.1. В пари  1 2  HY130

Q36.2. За издръжка на дете  1 2  HY131

     
Q37. През 2018 г. Вие или друг член на  домакинството Ви получавали ли сте безвъзмездно  

средства в пари от лица, които не са членове на домакинството Ви?     
 Да Не Годишна сума
Q37.1. В пари  1 2  HY080

Q37.2. За издръжка на дете  1 2  HY081

 
Q38. През 2018 г. Вие или друг член на  домакинството Ви получавали ли сте безвъзмездно 

 средства в пари от лица в чужбина?   
 Да Не Годишна сума
Q38.1. В пари  1 2  HY080

Q38.2. За издръжка на дете  1 2  HY081
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СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ДОМАКИНСТВОТО ПРЕЗ 2018 ГОДИНА    

Q39. Вие или друг/и членове на домакинството Ви регистриран ли сте като:  
Да Не

Q39.1. Земеделски производител 1 2
Q39.2. Тютюнопроизводител 1 2

 
Q40. Обработвали ли сте Вие и Вашето домакинство собствена или взета под аренда  

 селскостопанска земя? (вкл. двора, ако той се използва за селскостопански цели)  
 

Да 1 
Не 2 >>в. Q48 

 
Q41. Колко декара общо обработвахте?   ………………………. дка 

              На каква сума приблизително бихте оценили 
Годишна сума в 

лева
Q42. Произведената от домакинството Ви земеделска  продукция  

Q43. Консумираната от домакинството Ви собствена земеделска 
           продукция 

 HY170 

Q45. Продадената собствена земеделска продукция   
 PY050 

Q47. Дадената безвъзмездно на други лица извън домакинството Ви
           част от произведената от Вас земеделска продукция            

 HY130 

        
 
Q48. Отдавали ли сте Вие или друг член на домакинството Ви собствена земя 

 в земеделска кооперация или под аренда на други лица?  
 

Да 1  
Не 2 >>в. Q51 

 
Q49. Колко декара земя дадохте?          …..……………………. дка 
 
Q50. Каква сума получихте?         ………………………… годишна сума в лева    HY040 
(ако ви е заплатено в натура посочете приблизителната левова равностойност) 
 
Q51. Отглеждало ли е  домакинството Ви селскостопански  животни, птици,   

пчелни семейства и други? 
Да 1 
Не 2 >>в. Q61 

              На каква сума приблизително бихте оценили 
Годишна сума в 

лева
Q53. Продадените от Вас животни  PY050 
Q55. Произведените от домакинството яйца, мляко, месо, мед или други 
           животински продукти  HY170 

Q56. Консумираните от домакинството яйца, мляко, месо, мед или други 
           животински продукти 

 
 НY170 

Q58. Продадената от Вас собствена продукция от животински  произход  PY050 

Q60. Дадената безвъзмездно на други лица извън домакинството Ви
           част от произведената от Вас  животинска продукция  HY130 
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Q61. Какви разходи за селскостопанска дейност  
 е направило Вашето домакинство през 2018 г.?   ............................ годишна сума в лева  
 
                   1              нямам разходи   

(Посочете общата сума на разходите за: засяване, семена, разсад, торове,  
хербициди, транспорт, покупка на животни, храна за животни, ветеринарни услуги,  
вземане на земя под аренда, заплащане на работници и др.)  

 
Q62. През 2018 г. получавали ли сте целева държавна субсидия за земеделска дейност?  
 

Да 1 
Не 2 

 
Q63. В какъв размер е получената от вас субсидия?  …………………… годишна сума в лева 

МОДУЛ 2019: ПРЕДАВАНЕ НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА, СЪСТАВ НА 
ДОМАКИНСТВАТА И РАЗВИТИЕ НА ДОХОДИТЕ 
HI010. През последните 12 месеца как се промениха доходите на домакинството Ви?        

Увеличиха се 1 >> HI020
Останаха почти същите 2 >> HI040
Намаляха 3 >> HI030

 
HI020. Каква беше причината за увеличението?     
 (Моля посочете само един отговор)                                                                                             
Индексиране/преизчисляване на заплатата 1 >> HI040
Увеличаване на: работното време, надницата или заплатата (за същата работа)  2 >> HI040
Връщане на трудовия пазар след заболяване/майчинство/отпуск за отглеждане 
на дете/ грижа за друго болно лице или лице с инвалидност   3 >> HI040

Започване или смяна на работа 4 >> HI040
Промяна в състава на домакинството 5 >> HI040
Увеличаване на социалните помощи 6 >> HI040
Друга 7 >> HI040

 
HI030. Каква беше причината за намаляването?          
 (Моля посочете само един отговор)                                                                                                                                                          
Намаляване на: работното време, надницата или заплатата (включително и за самонаетите) 1
Майчинство/отпуск за отглеждане на дете/ грижа за друго болно лице или лице с инвалидност  2
Смяна на работата 3
Загубване на работа/безработица/фалит на собствена фирма 4
Загуба на работоспособност поради болест или инвалидност 5
Развод/ прекратяване на връзка/ или друга промяна в състава на домакинството    6
Пенсиониране 7
Намаляване/спиране на социалните помощи 8
Друга 9

 
HI040. Какви са Вашите очаквания за дохода на домакинството Ви за следващите 12 месеца?      
Ще се увеличи 1
Ще остане същия 2
Ще намалее 3
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