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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 Персонален Пол    Дата на раждане 31.12.2013

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. Лицето е било в домакинството по време на предишното изследване

2. Лицето е било в предишното изследване, но в друго домакинство

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!

3. Лицето идва от друго домакинство, което не е  интервюирано през 
2013 г.
4. Новородено
5. Лицето е напуснало домакинството, но е наблюдавано при 
предишното изследване 

НА БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА НАБЛЮДАВАНО ПРЕЗ 2013 Г. ДОМАКИНСТВО
МЕЖДУ НАБЛЮДЕНИЕТО 2013 Г. И МОМЕНТА НА ИНТЕРВЮТО 2014 Г.)

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

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

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

1. Лице от домакинството отнася лицето 
извадката (Кодова 1. В друго домакин- през 2013 г. в този период
2.Съжител таблица 1) ство в страната 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

или починало е член на

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА НАБЛЮДАВАНО ПРЕЗ 2013 Г. 
ДОМАКИНСТВО (НАПУСНАЛИ ИЛИ ПОЧИНАЛИ СЛЕД НАБЛЮДЕНИЕТО 

2013 Г.ЧЛЕНОВЕ)
НОВИ 

ЧЛЕНОВЕ Настоящи и 
бивши членове Ако Ако Ако

на домакинството
   или  RB110=7  или  RB110=3

Кога е напуснало От кога лицето

лицето? домакинството?

6. Лицето е починало след предишното изследване

7. Лицето не е  в регистъра на домакинството за 2013 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 2013 г. се попълва RB110=3

8. Лицето е от новата подизвадка (ротационна група 12)

9. Лицето идва от чужбина

Кодова таблица 1 за попълване на въпрос RB110
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Премини Целева
№                Въпрос Отговор Код на промен-

въпрос № лива

Q1 Тип на жилището, в което 
живее домакинството: Самостоятелна къща 1 HH010

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 м2) използвани от домакинството: HH030
(без кухни, тоалетни, бани и стаи използвани за офиси) Брой стаи................................
(Ако броят на стаите е от 1 до 9 в кол." Код " запишете точния брой; 
ако стаите са 10 или повече - запишете 10!)

Q2a Полезна площ на жилището в м2 м2 ........................

Q3 Има ли в жилището:

Да, 
самостоя-

телна

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) Да Не, Не, 
някои от изброените предмети за дълготрайна употреба: не може по

да си други
позволи 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 за лични нужди) 1 2 3 HS110

Q3b С какво основно се отоплява жилището?
(Моля, посочете 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:
    Q4.1. Течащ покрив, влажни стени, основи, разбити или изгнили Да Не HH040

дограма, врати, под 1 2
     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 ? Да 1 HH050

Не 2
Може ли Вашето домакинство да си позволи Да Не, Не, 

HD1 подмяна на остаряла мебелировка не може по
да си други HD080

позволи причини
1 2 3

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, наемател или ползвател без наем HH021
е домакинството Ви, на това жилище? 

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

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 заема ........... 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? Лева ...............  >>в. Q18 HH061

ЖИЛИЩЕ И ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

СОБСТВЕНИЦИ

Page 1 of 6

Премини Целева
№                Въпрос Отговор Код на промен-

въпрос № лива

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?

(Aко в наема са включени разходи за отопление, ток, вода, 
 телефон и др. посочете по възможност само наема)

Лева ................... HH060
Q14 Включени ли са в наема плащания за вода, електричество, отопление, HH070

газ, телефон? Да 1
Не 2  >>в. Q18

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

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

Q18 Кои от изброените по-долу разходи, свързани с жилището, имате
 и какъв е техният средномесечен размер? HH070
(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
"Средномесечна сума" запишете 0. Във всички останали случаи заградете 1 Да Не месечна
  и в кол. "Средномесечна сума" попълнете средномесечния размер на разхода) 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

Q18a Какви разходи свързани с отоплението имахте през отоплителния сезон?
средномесечна сума ....... лева HH070

1

Q18б През 2013 г. получило ли е Вашето домакинство целева помощ за Да Не
Брой 

месеци Месечна сума HY060
 отопление и за кой отоплителен сезон?

1 2
1 2

Q19 За 2013 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 на Вашето домакинство?
(изплащане на заеми за това жилище, текуща поддръжка HS140
, данъци, застраховка, ремонт)

Натоварват го тежко 1
Натоварват го в известна степен 2

Не го натоварват въобще 3
Q20 През последните 12 месеца Вашето домакинство имало Да, Да, 2 и Не Не сме 

ли е  затруднения при плащането навреме  на някои от 1 път повече имали
посочените разходи за жилището, в което живеете? пъти 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 През последните 12 месеца Вие или други членове на домакинството Ви  
вземало ли е заеми  и кредити от банки и други финансови източници HS150
(без частни лица)за потребителски стоки и услуги (купуване Да 1
на автомобил, обзавеждане, почивка)? Не 2 >>в. Q23

 - отоплителен сезон 2012/2013
 - отоплителен сезон 2013/2014

НАЕМАТЕЛИ

разхода се поема от социалните служби

МЕСЕЧНА сума  лева

(собственици, наематели и ползватели) 

ПОЛЗВАТЕЛИ БЕЗ НАЕМ

РАЗХОДИ ЗА ЖИЛИЩЕТО

Page 2 of 6
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....................  >>в. Q18 HH070

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

Q18 Кои от изброените по-долу разходи, свързани с жилището, имате
 и какъв е техният средномесечен размер? HH070
(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
"Средномесечна сума" запишете 0. Във всички останали случаи заградете 1 Да Не месечна
  и в кол. "Средномесечна сума" попълнете средномесечния размер на разхода) 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

Q18a Какви разходи свързани с отоплението имахте през отоплителния сезон?
средномесечна сума ....... лева HH070

1

Q18б През 2013 г. получило ли е Вашето домакинство целева помощ за Да Не
Брой 

месеци Месечна сума HY060
 отопление и за кой отоплителен сезон?

1 2
1 2

Q19 За 2013 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 на Вашето домакинство?
(изплащане на заеми за това жилище, текуща поддръжка HS140
, данъци, застраховка, ремонт)

Натоварват го тежко 1
Натоварват го в известна степен 2

Не го натоварват въобще 3
Q20 През последните 12 месеца Вашето домакинство имало Да, Да, 2 и Не Не сме 

ли е  затруднения при плащането навреме  на някои от 1 път повече имали
посочените разходи за жилището, в което живеете? пъти 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 През последните 12 месеца Вие или други членове на домакинството Ви  
вземало ли е заеми  и кредити от банки и други финансови източници HS150
(без частни лица)за потребителски стоки и услуги (купуване Да 1
на автомобил, обзавеждане, почивка)? Не 2 >>в. Q23

 - отоплителен сезон 2012/2013
 - отоплителен сезон 2013/2014

НАЕМАТЕЛИ

разхода се поема от социалните служби

МЕСЕЧНА сума  лева

(собственици, наематели и ползватели) 

ПОЛЗВАТЕЛИ БЕЗ НАЕМ

РАЗХОДИ ЗА ЖИЛИЩЕТО

Page 2 of 6
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Премини Целева
№                Въпрос Отговор Код на промен-

въпрос № лива

Q21а До колко разходите по изплащане на заемите (от в. Q21) се отразяват върху 
финансовото положение на домакинството Ви? HS150

Натоварват го тежко 1
Натоварват го в известна степен 2

Не го натоварват въобще 3
Q22 През последните 12 месеца, Вашето домакинство, имало Да, Да, 2 и Не

 ли е затруднения при плащането навреме на вноските за 1 път повече HS031
 погасяване на някои от взетите от членовете на                                       пъти
домакинството Ви  други заеми/кредити?(Q21) 1 2 3

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 HS040

отсядане във второ жилище/вила или при приятели или роднини 1 2
     Q24.2. Консумация на месо, пилешко или риба,
                 (или вегетарианския им еквивалент) всеки втори ден 1 2 HS050

Q25 Може ли Вашето домакинство да посрещне със собствени средства  
неочаквани  разходи в размер до 300 лева? 
(неотложен ремонт на жилището или колата; подмяна Да 1
 на пералня или хладилник; внезапно заболяване и др.)  Не 2 HS060

Q26 Имайки предвид общите месечни доходи на домакинството Ви, 
 (сумата от доходите от всички източници на всеки от членовете му) HS120
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 е необходим на

домакинството Ви, за да можете  "да свържете двата края"? HS130
Лева ...................

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

Q28 Анкетьор!  Уточнете има ли в домакинството деца Да 1
на възраст до 16 навършени години към 31. 12. 2013 г. Не 2  >>в. Q29

Q28a През 2013 г. имало ли е някое от децата под 16 години  собствени  Годишна 
източници на доходи от: сума
     Q28а.1. Пенсия от починал родител 1 2 HY110
     Q28а.2. Пенсия за инвалидност 1 2
     Q28а.3. Стипендия 1 2
     Q28а.4. Други доходи (награди, работа през ваканцията и др., 

без трансфери между членовете на домакинството)
Анкетьор!  В колона " Сума" се записва общия размер на годишните суми, получени от всички деца в домакинството.

Основни потребности на децата (между 1 и 15 навършени години) в домакинството
Ако не могат да бъдат осигурени потребностите дори само на едно дете Не, по Не, по 
от домакинството, то това се отнася  и за другите деца Да финансови други

HD2 Може ли Вашето домакинство да ОСИГУРИ  на децата в домакинството: причини причини
HD2.1. Купуването на нови дрехи за децата 1 2 3 HD100
HD2.2.

1 2 3 HD110
HD2.3. Пресни плодове и зеленчуци веднъж дневно (без консервирани) 1 2 3 HD120
HD2.4.

1 2 3
HD140

HD2.5.
1 2 3 HD150

HD2.6 Екипировка за игри навън (колело, ролери, кънки и др.) 1 2 3 HD160
HD2.7.

1 2 3
HD170

HD2.8.
1 2 3

HD180

Не

1

СОЦИАЛНИ И СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ДОМАКИНСТВОТО ПРЕЗ 2013 ГОДИНА
ОСНОВНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕЦАТА МЕЖДУ 1 И 15 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ

Да

Игри на закрито (образователни игри за малки деца, кубчета, домино, не се сърди 
човече, компютърни игри и др.)

Редовни занимания с плуване, свирене на музикален инструмент, участие в 
младежки организации и др.

Купуването на два чифта обувки по размер в зависимост от сезона и/или за всички 
сезони

Книги, които са подходящи за възрастта на децата (без учебници и учебни помагала)

Едно хранене включващо месо, пиле или риба (или еквивалента им при 
вегетарианците) поне веднъж дневно

2
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Премини Целева
№                Въпрос Отговор Код на промен-

въпрос № лива

Основни потребности на децата (между 1 и 15 навършени години) Да
Не, по 

финансови 
причини

Не, по 
други 

причини

Детето не 
посещава 
училище

HD2.9. Чествания на специални случаи (рождени и именни дни и др.) 1 2 3 HD190
HD2.10. Канене на приятели за да си играят и похапнат от време на време 1 2 3 HD200
HD2.11. Почивка извън дома поне една седмица в годината 1 2 3 HD240

(вкл. празници със семейството, гостуване при роднини, приятели,
организирана почивка от училището и т.н.)

HD2.12. Участие в училищни екскурзии, дейности и тържества, за които се плаща 1 2 3 4 HD210
HD2.13. Подходящо място за учене или писане на домашни 1 2 3 4 HD220

Q29 През 2013 г.  Вашето домакинство получавало ли е, колко месеца Да  Не Брой Месечна
и в какъв месечен размер: месеци сума
     Q29.1. Месечна целева  помощ за заплащане на наем
                 на общински  или държавни жилища 1 2 HY070
     Q29.2. Месечна парична помощ поради ниски доходи 1 2 HY060
     Q29.3. Еднократна помощ за инцидентно възникнали потребности 1 2 х HY060
Анкетьор!   Месечна целева помощ за заплащане на общински наем  се отпуска на: 

-  сираци до 25 г., завършили социален учебно-професионален център;
-  самотни хора над 70 години;
-  самотни родители.

Q30 През 2013 г. получавали ли сте Вие или друг член на домакинството Ви  Брой 
някои от следните еднократни семейни помощи: получатели HY050

Q30.1. Еднократна парична помощ при бременност 1 2
Q30.2. Еднократна парична помощ при раждане на дете

1 2
1 2
1 2

1 2
Q30.4. Еднократна помощ за отглеждане на близнаци до 1 година 1 2
Q30.5. Допълнителна еднократна помощ за деца  с трайни увреждания 1 2
Q30.6  Целева помощ за ученици 1 2 ............лв.

1 2 ……….. Бр.месеци
Q31 През 2013 г. получавали ли сте Вие или друг член на домакинството Ви  Брой Общ брой

някои от следните месечни семейни  помощи: деца месеци HY050
     Q31.1. Месечна помощ за отглеждане на дете до една година 1 2
     Q31.2. Месечна помощ за отглеждане на дете с трайни увреждания до 2 г. 1 2
     Q31.3. Месечна помощ за дете до завършване на средно  
                  образование (детски добавки до 20 г.)

Q31.3.a  - за дете до 20 г. 1 2
Q31.3.б  - за деца близнаци до 20 г. 1 2
Q31.3.в  - за деца с увреждания до 20 г. 1 2

    Q31.4. Месечна добавка за отглеждане на дете с трайни увреждания 
до завършване  на средно образование (до 20 г., 1 2
в размер 70% от минималната РЗ )

Анкетьор!- Месечните  помощи за отглеждане на дете до 1 г. (Q31.1) или до 2 г. (Q31.2) в размер на 100 лв. се изплащат на
неосигурени майки и  на осигурени, които нямат необходимия 6-месечен осигурителен стаж. 
- В колона "Общ брой месеци"  се записва общия брой месеци ,
 за всички деца, живеещи в домакинството, за които се получава съответната помощ.

Q32 През 2013 г. получавали ли сте Вие или друг член на домакинството Ви  

 някои от следните социални помощи  за отглеждане на дете до 18 г., Брой Сума
настанено в приемно семейство или при близки и роднини: месеци HY050

Q32.1. Еднократна помощ 1 2 х ..............
Q32.2а. Месечна помощ  за отглеждане на  дете настанено в 

приемно семейство, близки или роднини 1 2 ............. ...............
Q32.2б. Добавки за дете с увреждания настанено в

приемно семейство, близки или роднини 1 2 ............. ...............
Q33 През 2013 г. получавали ли сте Вие или друг член на домакинството Ви  

целева помощ за безплатно пътуване поради някои от посочените причини: HY060
Q33.1. Многодетна майка 1 2
Q33.2. Лице с над 71%  трайно намалена работоспособност 1 2
Q33.3. Дете до 16 г. с трайни увреждания 1 2
Q33.4. Военноинвалид 1 2

Q34 През 2013 г. получавали ли сте Вие или друг член на домакинството Ви някои
от следните целеви помощи за лица с трайни увреждания за: PY130

Q34.1. Покупка и ремонт на помощни средства,
присбособления 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

Годишна 
сума

Q30.2.б  второ дете
Q30.2.в  трето дете и всяко следващо

Да

Не

Да

Да

Не

Не

Q30.3. Еднократна помощ за отглеждане на дете до 1 година от майка-   
студентка

Q30.7. Целева помощ за деца, които не могат да се запишат в детска градина

Q30.2.а  първо дете

Не 

Да

Не

Годишна 
сума

Да
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Премини Целева
№                Въпрос Отговор Код на промен-

въпрос № лива

Основни потребности на децата (между 1 и 15 навършени години) Да
Не, по 

финансови 
причини

Не, по 
други 

причини

Детето не 
посещава 
училище

HD2.9. Чествания на специални случаи (рождени и именни дни и др.) 1 2 3 HD190
HD2.10. Канене на приятели за да си играят и похапнат от време на време 1 2 3 HD200
HD2.11. Почивка извън дома поне една седмица в годината 1 2 3 HD240

(вкл. празници със семейството, гостуване при роднини, приятели,
организирана почивка от училището и т.н.)

HD2.12. Участие в училищни екскурзии, дейности и тържества, за които се плаща 1 2 3 4 HD210
HD2.13. Подходящо място за учене или писане на домашни 1 2 3 4 HD220

Q29 През 2013 г.  Вашето домакинство получавало ли е, колко месеца Да  Не Брой Месечна
и в какъв месечен размер: месеци сума
     Q29.1. Месечна целева  помощ за заплащане на наем
                 на общински  или държавни жилища 1 2 HY070
     Q29.2. Месечна парична помощ поради ниски доходи 1 2 HY060
     Q29.3. Еднократна помощ за инцидентно възникнали потребности 1 2 х HY060
Анкетьор!   Месечна целева помощ за заплащане на общински наем  се отпуска на: 

-  сираци до 25 г., завършили социален учебно-професионален център;
-  самотни хора над 70 години;
-  самотни родители.

Q30 През 2013 г. получавали ли сте Вие или друг член на домакинството Ви  Брой 
някои от следните еднократни семейни помощи: получатели HY050

Q30.1. Еднократна парична помощ при бременност 1 2
Q30.2. Еднократна парична помощ при раждане на дете

1 2
1 2
1 2

1 2
Q30.4. Еднократна помощ за отглеждане на близнаци до 1 година 1 2
Q30.5. Допълнителна еднократна помощ за деца  с трайни увреждания 1 2
Q30.6  Целева помощ за ученици 1 2 ............лв.

1 2 ……….. Бр.месеци
Q31 През 2013 г. получавали ли сте Вие или друг член на домакинството Ви  Брой Общ брой

някои от следните месечни семейни  помощи: деца месеци HY050
     Q31.1. Месечна помощ за отглеждане на дете до една година 1 2
     Q31.2. Месечна помощ за отглеждане на дете с трайни увреждания до 2 г. 1 2
     Q31.3. Месечна помощ за дете до завършване на средно  
                  образование (детски добавки до 20 г.)

Q31.3.a  - за дете до 20 г. 1 2
Q31.3.б  - за деца близнаци до 20 г. 1 2
Q31.3.в  - за деца с увреждания до 20 г. 1 2

    Q31.4. Месечна добавка за отглеждане на дете с трайни увреждания 
до завършване  на средно образование (до 20 г., 1 2
в размер 70% от минималната РЗ )

Анкетьор!- Месечните  помощи за отглеждане на дете до 1 г. (Q31.1) или до 2 г. (Q31.2) в размер на 100 лв. се изплащат на
неосигурени майки и  на осигурени, които нямат необходимия 6-месечен осигурителен стаж. 
- В колона "Общ брой месеци"  се записва общия брой месеци ,
 за всички деца, живеещи в домакинството, за които се получава съответната помощ.

Q32 През 2013 г. получавали ли сте Вие или друг член на домакинството Ви  

 някои от следните социални помощи  за отглеждане на дете до 18 г., Брой Сума
настанено в приемно семейство или при близки и роднини: месеци HY050

Q32.1. Еднократна помощ 1 2 х ..............
Q32.2а. Месечна помощ  за отглеждане на  дете настанено в 

приемно семейство, близки или роднини 1 2 ............. ...............
Q32.2б. Добавки за дете с увреждания настанено в

приемно семейство, близки или роднини 1 2 ............. ...............
Q33 През 2013 г. получавали ли сте Вие или друг член на домакинството Ви  

целева помощ за безплатно пътуване поради някои от посочените причини: HY060
Q33.1. Многодетна майка 1 2
Q33.2. Лице с над 71%  трайно намалена работоспособност 1 2
Q33.3. Дете до 16 г. с трайни увреждания 1 2
Q33.4. Военноинвалид 1 2

Q34 През 2013 г. получавали ли сте Вие или друг член на домакинството Ви някои
от следните целеви помощи за лица с трайни увреждания за: PY130

Q34.1. Покупка и ремонт на помощни средства,
присбособления 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

Годишна 
сума

Q30.2.б  второ дете
Q30.2.в  трето дете и всяко следващо

Да

Не

Да

Да

Не

Не

Q30.3. Еднократна помощ за отглеждане на дете до 1 година от майка-   
студентка

Q30.7. Целева помощ за деца, които не могат да се запишат в детска градина

Q30.2.а  първо дете

Не 

Да

Не

Годишна 
сума

Да
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Премини Целева
№                Въпрос Отговор Код на промен-

въпрос № лива

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.

Q35 През 2013 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

(Не се включват подаръците за Коледа,  рожден ден или друг повод и произведени от домакинството натури)
Q36 През 2013 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 2013 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 2013 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

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? Да 1
(вкл. двора, ако той се използва за селскостопански цели) Не 2 >>в. Q48

Q41 Колко декара общо (собствена и взета под аренда земя) обработвахте? 
Декара ...................

Q42 На каква сума приблизително бихте оценили произведената
от домакинството Ви земеделска продукция? (годишна сума) лева ...................

Q43 На каква сума приблизително бихте оценили консумираната
от домакинството Ви собствена земеделска продукция?

(годишна сума) лева ................... HY170
Q44 Продавали ли сте собствена земеделска продукция ?

Да 1
Не 2  >>в. Q46

Q45 Каква сума получихте за продадената от домакинството Ви 
земеделска продукция ? (годишна сума) лева ................... PY050

Q46 Давали ли сте безвъзмездно на други лица извън домакинството Ви
част от произведената от Вас земеделска продукция? Да 1

Не 2  >>в. Q48
Q47 На каква сума приблизително бихте оценили дадената

на други лица  земеделска продукция ? (годишна сума) лева ................... 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  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) (годишна сума) лева ................... HY040

СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ДОМАКИНСТВОТО ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ ДОМАКИНСТВАТА
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Премини Целева
№                Въпрос Отговор Код на промен-

въпрос № лива
Q51 Отглеждало ли е  домакинството Ви селскостопански 

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

Q52 Продавали ли сте животни отглеждани от Вас? Да 1
Не 2 >>в. Q54

Q53 Каква сума приблизително получихте от продажбата на  
селскостопански животни? (годишна сума) лева ................... PY050

Q54 Произвеждало ли е домакинството ви яйца, мляко, месо, мед 
или други животински продукти? Да 1

Не 2 >>в. Q61
Q55 Бихте ли посочили  каква е приблизително 

общата им стойност? (годишна сума) лева ...................
Q56 На каква сума приблизително бихте оценили консумираната от домакинството

Ви собствена продукция от животински произход?
(вкл. животни и животински продукти) (годишна сума) лева ................... HY170

Q57 Продавали ли сте собствена продукция от Да 1
животински произход? Не 2 >>в. Q59

Q58 Каква сума получихте от продадената от домакинството Ви 
собствена продукция от животински произход ? (годишна сума) лева ................... PY050

Q59 Давали ли  сте безвъзмездно на други лица извън домакинството 
част от произведената от Вас животинска продукция? Да 1

Не 2  >>в. Q61
Q60 На каква сума приблизително бихте оценили дадената

на други лица  животинска продукция? (годишна сума) лева HY130
Q61 Какви разходи за селскостопанска дейност 

е направило Вашето домакинство през 2013 година? (годишна сума) лева ...................
нямам разходи 1

(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 2013 г. получавали ли сте целева държавна субсидия 
за земеделска дейност? Да 1

Не 2
Q63 В какъв размер е получената от вас субсидия?

лева .....

Телефон за връзка:
код
1
2

Домакинството няма телефон 3

Даден е телефон за връзка на предишно изследване
Домакинството отказва да даде телефон за връзка:
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