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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Наблюдението на работната сила е предназначено да осигури текуща 

информация за основните характеристики на заетостта и безработицата в страната. То 
се провежда въз основа на Националната програма за статистически изследвания и 
Регламент на Европейския Съвет №577/98 от 9 март 1998 година..    

Обект на изследване е постоянното население на страната, живеещо в 
обикновени домакинства. 

Наблюдението се провежда върху извадка от обикновените домакинства в 
страната. Единица на наблюдение са всички лица на 15 и повече навършени години. 

Наблюдението  се извършва непрекъснато (текущо), като се осигуряват 
тримесечни данни. В рамките на едно тримесечие се анкетират всички домакинства от 
извадката, която е равномерно разпределена през отделните седмици на периода. 

Наблюдаваният период (периодът, за който се отнасят данните) за всяко 
домакинство е една  календарна седмица. Наблюдението се провежда в рамките на 
календарната седмица, следваща наблюдавания период. 

При отделните наблюдения  във  всяко гнездо се анкетират по 8 домакинства, 
които имат определени номера. При всяко следващо наблюдение половината от 
домакинствата се сменяват с нови. Според прилаганата схема на ротация 
домакинствата се анкетират 4 пъти, като след второто анкетиране, прескачат 
следващите две наблюдения. 

При анкетирането на домакинствата следва стриктно да се следи подготвеният 
график по месеци и седмици, за да се осигури равномерното разпределение на 
домакинствата в извадката и равния интервал между две последователни наблюдения. 

Домакинствата, които подлежат на анкетиране, и техните адреси  се 
съдържат в списъците на домакинствата, изготвени специално за наблюдението 
на работната сила. Ако през периода на наблюдението избраното домакинство не 
живее вече в жилището на посочения в списъците адрес, но в същото жилище живее 
друго домакинство, то трябва да бъде анкетирано. Ако живеят повече от едно 
домакинства (различни от посоченото в списъка), се анкетира домакинството с по-
голям брой членове. 

В никакъв друг случай не се допуска подменянето на определените в 
списъка домакинства с други.  

 
 

ПОПЪЛВАНЕ НА АНКЕТНИТЕ КАРТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА 
РАБОТНАТА СИЛА 

 
При наблюдението на работната сила се използват два вида анкетни карти: 

- Карта за домакинството 
- Карта за лицата 

 
Анкетните карти се попълват с химикалка или се омастиляват от анкетьора след 

огледа им.  
Текстът, записан в картата с курсив,  е указание за анкетьора (този текст не 

се чете на анкетираните лица). 
 
I. КАРТА ЗА ДОМАКИНСТВОТО 
 
Карта за домакинството се попълва за всяко домакинство от извадката при 

първото посещение в домакинството и се използва при всички анкетирания (4)  на 
домакинството, като при необходимост се нанасят съответните корекции. Ако след 
първото анкетиране се установи, че на адреса от списъка на домакинството живее друго 
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домакинство, в същата анкетна карта се  записват членовете на новото домакинство с 
други поредни номера, различни от използваните за  предишното домакинство. 

 
ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАГЛАВНАТА СТРАНИЦА 
 
Заглавната страница на картата за домакинството се попълва  и кодира както 

следва: 
На реда “Област” се записва наименованието на областта, а в квадратчетата 

срещу него с два знака се записва съответният код: 
 

01 - Благоевград 15 - Плевен 
02 - Бургас 16 - Пловдив 
03 - Варна 17 - Разград 
04 - Велико Търново 18 - Русе 
05 - Видин 19 - Силистра 
06 - Враца 20 - Сливен 
07 - Габрово 21 - Смолян 
08 - Добрич 22 - София (столица) 
09 - Кърджали 23 - София 
10 - Кюстендил 24 - Стара Загора 
11 - Ловеч 25 - Търговище 
12 - Монтана 26 - Хасково 
13 - Пазарджик 27 - Шумен 
14 - Перник 28 - Ямбол 

 
На реда “Населено място” се записва с думи наименованието на населеното 

място, в което живее домакинството, а след него се записва един от двата кода: 
1 - ако населеното място е град; 
2 - ако населеното място е село (гара, махала). 

На реда “Номер на гнездото в областта” се записва с три знака номерът  на 
гнездото (преброителния участък) в рамките на областта, така както е посочен в 
списъка на гнездата и домакинствата за наблюдението на работната сила. 

На реда “Номер на домакинството в гнездото” се посочва с два знака номерът 
на избраното домакинство (в рамките на гнездото), както е посочен в списъка на 
домакинствата.  

Датата на последния ден на наблюдавания период се записва в следната 
последователност: ден – два знака (01, 02…), месец – два знака, година – 4 знака. 
Последният ден на наблюдавания период е винаги неделя (обикновено непосредствено 
преди седмицата на провеждане на интервюто). 

Датата на последния ден на наблюдавания период се попълва на отделен ред за 
всяко от четирите анкетирания на домакинството – І анкетиране, ІІ анкетиране, ІІІ 
анкетиране, ІV анкетиране.  При определяне на поредността на наблюдение 
(анкетиране) се има предвид за кой път домакинството е включено в извадката за 
наблюдение на работната сила, независимо дали е било анкетирано успешно или не 
при предишните посещения. В края на всеки ред поотделно за всяко от четирите 
анкетирания се отбелязва отговор „Да”- код 1, ако домакинството е анкетирано или 
отговор „Не” – код 2, ако домакинството не е анкетирано. При отговор “Да” се попълва 
раздел І “Данни за домакинството”, а при отговор „Не” се преминава на раздел ІІ 
„Неанкетирано домакинство”. 

 
ПОПЪЛВАНЕ НА РАЗДЕЛ І. „ДАННИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО” 
 
Разделът „Данни за домакинството” се попълва при първото анкетиране 

на домакинството, а при следващите анкетирания се актуализира, ако са 
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настъпили промени в състава на домакинството или в характеристиките на  
лицата.  

 
Периодът, за който се отнасят данните от наблюдението, е определена 

календарна седмица (от понеделник до неделя включително), обикновено 
предхождаща седмицата, в която се провежда анкетата. Това означава, че 
отговорите трябва да отразяват  състоянието на лицето (домакинството) именно 
през тази седмица, освен ако във въпроса не е изрично посочен друг период. 

 
 Въпрос №1.  В квадратчетата срещу въпроса се посочва с два знака (01, 02 и 

т.н.) общият брой на членовете на домакинството, живеещи постоянно в него, 
независимо от възрастта им.  При определянето на членовете на домакинството се 
използват същите критерии, както при преброяването на населението към 1 март  2001 
година. Домакинство са 2 или повече лица, които живеят заедно в едно жилище или 
част от жилище и имат общ бюджет, независимо, че някои от тях може да нямат 
родствени връзки помежду си. Домакинство е и едно лице, което живее в 
самостоятелно жилище или част от него и има самостоятелен бюджет по отношение на 
разходите за хранене и за задоволяване на други потребности. За членове на 
домакинството се считат и временно отсъстващите от домакинството лица, но 
намиращи се на територията на страната, които са: 

- на лечение (до 6 месеца) в болници, санаториуми, родилни домове и други 
здравни заведения; 

- заминали в командировка или на обучение; 
- заминали на гости при роднини и познати или на почивка в други населени 

места; 
- заминали на сезонна или временна работа за определен срок; 
- младежи, отбиващи редовната си военна служба или учащи във висши военни 

учебни заведения, сержантските училища, Полицейското училище. 
Учениците и студентите,  както и лицата на работа в други населени места, които 

пътуват ежедневно, също се включват в членовете  на домакинството. 
Членове на домакинството са и лицата, временно отсъстващи от страната, 

респективно от домовете си, заминали преди по-малко от 1 година. 
 
Не са членове на домакинството: 

- учениците и студентите, живеещи в други населени места; 
- лицата, живеещи в пансиони към учебни заведения, интернати, оздравителни 

училища, домове за деца и юноши, домове за стари хора, домове за инвалиди, домове 
на учебно-производствени предприятия, манастири; 

- лицата, заминали в чужбина преди повече от една година, както и лицата, 
преселили се да живеят постоянно в други държави, независимо от кога са се 
преселили и дали са запазили българското си гражданство. 

- временно присъстващите през наблюдавания период, живеещи постоянно в 
други домакинства. 

 
Чужди граждани 
Анкетни карти се попълват и за чуждите граждани, които живеят в страната 

повече от една година, с изключение на лицата с дипломатически ранг, работещите в 
чуждестранните представителства в България и членовете на техните семейства.  

Чуждите граждани, които са временно присъстващи в страната  (пристигнали са 
преди по-малко от една година) не подлежат на анкетиране. 

 
Въпрос №2. Списък на членовете на домакинството. Изписват се 

последователно данните за всички членове на домакинството, независимо от възрастта 
им. За удобство при по-нататъшното попълване на картите, данните за лицата под 15 
навършени години е желателно  да се записват в края на списъка. В случай, че броят на 
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членовете на домакинството надвишава 10, данните за останалите лица трябва да се 
посочат в нова анкетна карта за домакинството. 

 
Пореден номер на лицето. Поредният номер на всяко лице  трябва да се 

запази един и същ при всички анкетирания на домакинството (до 4 на брой). 
Например: лицето с пореден номер 03 при първото анкетиране трябва да остане да 
фигурира в списъка с  номер 03 при всички останали наблюдения на същото 
домакинството, независимо, че някое от лицата с номера 01 или 02 може да е напуснало 
домакинството в периода между наблюденията. Ако в периода между  две наблюдения 
към домакинството са се присъединили нови лица, то те се записват след последния 
член в списъка на домакинството като приемат следващия пореден номер. Ако при 
последващите анкетирания (второ, трето, четвърто) се установи, че на посочения в 
списъка адрес живее друго домакинство, номерацията на членовете на домакинството 
не започва от номер едно, а продължава номерацията на лицата живеещи в предишното 
домакинство. Например ако домакинството, първоначално живеещо на адреса,  се е 
състояло от 4 души, първото лице от новото домакинство се записва с номер 5, второто 
с номер 6 и т.н.  В колоната след поредния номер “Бележки” може да се запише 
първото име, инициалите или някаква друга идентификация за по-лесно разпознаване 
на лицата при следващи анкетирания. Записаното в тази колона не се въвежда и 
обработва. 

 
Отношение към главата на домакинството.  В тази колона се записва за 

всяко лице код за отношението му към главата на домакинството, като се използват 
кодовете записани в картата, а именно: 

1 - глава на домакинството  -  лицето, което осигурява основните средства за 
съществуване или това, което домакинството признава за такова; 

2 - отбелязва се за съпруга (съпругата), независимо дали е в юридически или 
във фактически брак с главата на домакинството; 

3 - отбелязва се за децата на главата на домакинството, или на другия съпруг, 
които живеят постоянно в домакинството, вкл. и за децата на съпругата (съпруга) от 
друг брак (доведените и заварените деца); 

4 - отбелязва се само за съпруг или съпруга на някое от децата на главата на 
домакинството; 

5 - отбелязва се както за родителите на главата на домакинството, така и за 
родителите на неговата съпруга (съпруг), т.е. включително свекър, свекърва, тъст, тъща 
на главата на домакинството; 

6 - брат, сестра на главата на домакинството или другия съпруг; 
7 - отбелязва се за всички  лица, които имат някаква родствена връзка с главата 

на домакинството, различна от посочените по-горе – внук, вуйчо, чичо, леля, съпруг на 
сестрата, съпруга на брата, братовчед или друг родственик; 

8 - отбелязва се за лица, които не са в родствена връзка с никой от членовете на 
домакинството. 

 
Пореден номер на съпругата/съпруга. Записва се поредният номер на 

съпругата/съпруга на анкетираното лице така, както е посочен в колоната „Пореден 
номер”. Ако съпругата/съпругът на анкетираното лице не живеят в домакинството или 
лицето няма съпруга/съпруг, се записва код 99. За децата под 15 години в тази колона 
се записва код 99 (с изключение на случаите, при които лицето живее на съпружески 
начала преди навършването на 15 годишна възраст).  

Пореден номер на бащата.  Записва се поредният номер на бащата на 
анкетираното лице така, както е посочен в колоната „Пореден номер”. Ако бащата на 
анкетираното лице не живее в домакинството или лицето няма баща, се записва код 99.  

Пореден номер на майката.  Записва се поредният номер на майката на 
анкетираното лице така, както е посочен в колоната „Пореден номер”. Ако майката на 
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анкетираното лице не живее в домакинството или лицето няма майка, се записва код 
99. 

Пример. В домакинството живеят 5 лица - А, Б, В, Г и Д. Лицето А е майка на 
лицето Б. Лицето Б е омъжено за лицето В. Те (лицата Б и В) имат дете под 15 години – 
Г. Лицето Б има дете под 15 години от друг брак, което не е осиновено от съпруга на 
майката, но което живее в домакинството – Д.  

 
Поредните номера на съпругата/съпруга, на майката и на бащата за лицата, 

живеещи в домакинството следва да бъдат попълнени по следния начин: 
 

Лица, 
живеещи в 
домакинст

вото 

Пореден 
номер 
(на 
лицето) 

Отношение 
към главата на 
домакинството 

Пол  Пореден 
номер на 
съпругата

/съпруга 

Пореден 
номер на 
бащата  

Пореден 
номер на 
майката  

А 01 01 1 99 99 99 
Б 02 03 2 03 99 01 
В 03 04 1 02 99 99 
Г 04 07 1 99 03 02 
Д 05 07 2 99 99 02 

 
За попълването на тези въпроси (пореден номер на съпруга/съпругата, 

бащата, майката) е необходимо да се знаят поредните номера на всички лица в 
домакинството и отношението им към главата на домакинството, поради което те 
следва да се  попълват след като се получат останалите данни от списъка на 
членовете на домакинството. 

 
Пол – в тази колона се записва код 1 – за мъжете и код 2 – за жените. 
 
Дата на раждане – записва се датата на раждане за всяко лице от 

домакинството, вкл. и за децата до 15 годишна възраст в следната последователност : в 
първите две квадратчета се записва денят, в следващите две – месецът и в последните 
четири квадратчета с четири знака се записва годината на раждане. Например, ако 
лицето е родено на 14 януари 1972 година се записва :    1   4    0   1   1   9   7    2  . 

 
Юридическо семейно положение. Посочва се юридическото семейно 

положение: 
- неженен (неомъжена)  се отбелязва за лицата, които никога не са встъпвали в 

юридически оформен брак; 
- женен (омъжена) се отбелязва за лицата, които се намират в законно оформен 

брак, регистриран съгласно съществуващите закони в страната, както и за лицата, 
които са сключили преди 12 май 1945 г. само църковен брак;  

- вдовец (вдовица) се отбелязва за лицата, които са овдовели след последния си 
юридически оформен брак; 

- разведен (разведена) се отбелязва за лицата които са получили развод по силата 
на съдебно решение. 

 
Гражданство.   Ако лицето е български гражданин,  се отбелязва отговор 1, ако 

има двойно гражданство - отговор 2, ако е гражданин само на друга държава,  се 
записва  код 3, след което се попълва въпрос 3 “Гражданство”. Гражданството се 
определя според държавата, която е издала паспорта (личната карта) на лицето. То не 
трябва да се смесва с етническата принадлежност. 

 
Страна на раждане. За лицата, родени в България се загражда код 1. За лицата, 

родени в друга страна се отбелязва код 2 и се попълва въпрос №4 . 
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“Преди 12 месеца в същото населеното място ли живеехте?”. Въпросът се 

отнася за лицата на една и повече навършени години. Целта на този въпрос е да се 
получи информация за страната/областта, в които лицето е живяло една година преди 
наблюдението. За лицата, отговорили с “Не”- код 2, се попълва  въпрос №5. За лицата, 
отговорили с “Да”- код 1, се приема, че преди 12 месеца са живели в същото населено 
място, в което живеят през наблюдавания период, поради което въпрос №5 не се отнася 
за тях. За децата под една година се записва код  “0”.  

 
Въпрос №3 “Гражданство”.  Попълва се само за лицата от домакинството, 

които нямат българско гражданство. В първа колона се записва поредният номер на 
лицето, както е посочен в списъка на домакинството (в.2), в колона “Гражданство” се 
записва името на страната, чийто гражданин е анкетираното лице, а в следващата – 
кодът на страната. Гражданството се определя според държавата, която е издала 
паспорта (личната карта) на лицето. 

 
Въпрос №4  “Страна на раждане”.  Попълва се само за лица, които не са 

родени в България.  
• В първа колона се записва поредният номер на лицето, както е посочен 

в списъка на домакинството (в.2). 
• В колона “Страна на раждане” се записва името на страната, в която е 

родено лицето, а в следващата – кодът на страната. 
• В колона “Откога живеете в България?” в първите две квадратчета се 

записва календарният месец (01- януари, 02 – февруари и т.н.), а в следващите – с 4 
знака, годината от която  лицето живее в България).  
 

Въпрос №5  “ Населено място, в което лицето е живяло преди 12 месеца”. 
Попълва се само за лицата, които са живели в друго населено място преди 12 
месеца.  

В първа колона се записва поредният номер на лицето, както е посочен в 
списъка на домакинството (в.2). 

За лицата, които са живели в друго населено място, намиращо се  в България, се 
записва: 

• името на населеното място, в което е живяло лицето точно преди една година; 
• наименованието на областта, в която се намира населеното място; 
• кодът на вида на  населеното място -  град (код 1) или село (код 2); 
• кодът на областта, на чиято територия се намира това населено място. 

За лицата, които са се преместили да живеят в България от друга страна се 
записва: 

• името на страната; 
• кодът на страната. 

За кодирането на страната във въпроси 3, 4 и 5  се използва “Номенклатура на 
страните за шифриране на анкетната карта за наблюдение на работната сила”. 

 
ПОПЪЛВАНЕ НА РАЗДЕЛ ІІ „НЕАНКЕТИРАНО ДОМАКИНСТВО” 
 
Раздел ІІ „Неанкетирано домакинство” се попълва в случай, че в жилището на 

посочения адрес (в списъка на домакинствата за анкетиране) не живее никакво 
домакинство, или домакинството, което трябва да бъде анкетирано, временно отсъства, 
отказва да отговори, или по някакви други причини не може да бъде анкетирано (т.е. не 
могат да се получат данни за икономическата активност на нито един от членовете му).  
Във въпрос №1 на този раздел се отбелязва причината, поради която домакинството не 
е анкетирано и в колоната за съответното наблюдение (І, ІІ, ІІІ или ІV наблюдение) се 
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загражда съответният код. Към отговор “Други” задължително се записва конкретната 
причина. 

При отказ или отсъствие на избраното домакинство през цялата седмица за 
анкетиране не се извършва подмяна и анкетиране на друго домакинство, вместо 
него. 

 
В таблицата след раздел ІІ „Неанкетирано домакинство” на отделен ред за всяко 

наблюдение задължително се записва името на анкетьора, провел интервюто; датата на 
провеждане на интервюто (или на последното посещение, ако домакинството не е 
анкетирано); кодът  на анкетьора (както е определен от ръководителя на наблюдението 
в ТСБ) и телефонът на анкетьора. 

 
След попълване на Картата за домакинството се преминава към попълване на 

Карта за лицата.  
 
ІІ. КАРТА ЗА ЛИЦАТА 
  
Попълва се за лицата на 15 и повече навършени години, живеещи постоянно в 

домакинството. Във всяка  карта има възможност за попълване на данните за четири  
лица от едно домакинство - по едно във всяка колона. По принцип ако домакинството е 
с по-голям брой членове на 15 и повече навършени години, за останалите лица се 
попълва нова анкетна карта.  

 
Идентификационната част на картата за лицата – област, населено място, номер 

на гнездото в областта, номер на домакинството в гнездото, дата на последния ден на 
наблюдавания период, трябва да съответства точно на идентификационната част 
на картата за домакинството.  

 
Картата за лицата се състои от два раздела: 
І. Анкетирани лица 
ІІ. Неанкетирани лица – попълва се, ако за някой от членовете не могат да се 

получат сведения (стр. 28 от „Карта за лицата”). 
 
ПОПЪЛВАНЕ НА РАЗДЕЛ І. „АНКЕТИРАНИ ЛИЦА” 
 
Данните в този раздел се попълват последователно  за всяко лице поотделно, а 

не едновременно за всички членове на домакинството. За отсъстващите  лица сведения 
се вземат от главата на домакинството или някой друг от членовете на домакинството, 
който е в състояние да ги даде. 

Ако за отделен   член на домакинството не могат да се получат данни (лицето 
отказва да отговаря или временно отсъства и близките не могат да посочат информация 
за него), в раздел І не се попълва нищо за това лице, а към раздел ІІ.„Неанкетирани 
лица” се загражда  съответният отговор. Това се отнася за случаите, при които има 
анкетирани лица (на 15 и повече навършени години) от същото домакинството. 

 
Данните за всяко лице се попълват в отделна колона.  
 
Попълването на картата се извършва като подходящите отговори се 

подчертават и се загражда цифрата срещу съответния отговор в колоната “Код” 
(за съответното лице).  В случай, че в колоната “Код “ са посочени квадратчета, в 
тях се нанасят цифри според съдържанието на въпроса и указанията към него. 

Всички сведения за лицата трябва да се отнасят за наблюдаваната 
календарна седмица (от понеделник до неделя включително), освен ако във 
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въпроса не е изрично посочен друг период. По принцип това е седмицата, 
предхождаща тази, в която се провежда интервюто.  

За улеснение при попълването на анкетната карта раздел „Анкетирани лица”  
условно е разделен в следните подраздели : 

• Заетост 
• Основна работа 
• Нетипично работно време 
• Втора работа 
• Търсене на друга работа 
• Предишен трудов опит на незаетите лица 
• Търсене на работа 
• Регистрация в държавно бюро по труда 
• Образование и обучение 

 
Въпрос №1. Посочва се поредният номер на  лицето в рамките на 

домакинството. Този номер трябва да е еднакъв с този, срещу който са посочени 
данни за лицето в списъка на членовете на домакинството (въпрос №2 от раздел 
І.”Данни за домакинството” в картата за домакинството),  независимо от 
последователността на анкетиране. Например, ако най-напред се анкетира съпругата, 
чиито данни са посочени към номер 02 в списъка на членовете на домакинствата, като 
пореден номер в картата за лицето трябва да се запише 02, въпреки че е анкетирана 
първа. 

Въпрос №2. Ако  лицето е на задължителна срочна служба в армията (войник), 
се загражда отговор 1,  след което за тези лица се попълват само въпроси от 68 до края.  

За всички останали лица (вкл. професионалните войници) се загражда отговор 
2, след което се преминава към останалите въпроси. Отговор 2 се загражда и за 
учащите във висши военни учебни заведения. 

 
Следващите въпроси се отнасят за икономическата активност на лицата. При 

тяхното попълване трябва да се има предвид следното:  
• Въпросите трябва  да се задават така, както са записани в 

анкетната карта. Отговорите не трябва да се четат предварително на 
анкетираното лице, освен ако това не е указано към самия въпрос в анкетната 
карта. 

• Отбелязва се само по един отговор на всеки въпрос, с 
изключение на случаите, в които възможността за повече от един отговор е 
посочена изрично. 

• Подходящият отговор към всеки въпрос се подчертава и се 
загражда стоящият на същия ред код. Ако срещу заградения код има стрелка на 
лицето следва да се зададе въпросът с посочения номер. Ако срещу заградения код 
не е указано нищо, на лицето се задава следващият по ред въпрос в анкетната 
карта. 

• Към отговора “други” задължително се изписва и конкретният 
отговор на лицето. 

 
ЗАЕТОСТ 

 
Въпрос №3. Отговор “Да” се отбелязва за всички лица, които са извършвали 

някаква работа поне 1 час през наблюдаваната седмица. 
 За “работа” трябва да се счита: 

• работа, извършвана срещу възнаграждение – работна заплата (за отработено 
време или извършена работа) в пари или в натура; възнаграждение по граждански 
договор, хонорар, комисионна, независимо дали е получено през този период или не; 



 10

• работа в собствена фирма, стопанство, предприятие, работа на свободна или 
частна практика, или извършване на друга самостоятелна дейност, за която се получава 
доход. 

Производството на селскостопански продукти също се счита за работа ако: 
• чрез него се задоволява преобладаващата част от потреблението на 

домакинството; 
• част от продукцията  (дори и малка) се продава или разменя. 

 
Не се счита за работа: 
 

• получаването на доход от предоставянето под наем на собствени жилища, земя 
или друга собственост; 

• получаването на доход от притежаването на акции от фирми или дивиденти за 
дялово участие, без участие в управлението на дейността; 

• работа без заплащане в благотворителни и обществени организации; 
• неплатената домакинска работа, извършвана в същото домакинство. 

 
Въпрос №4. Посочените към въпроса дейности също се считат за работа, а 

лицата, които я извършват – заети. Въпросът е включен в анкетната карта, за да 
подпомогне правилното определяне на икономическата активност на лицата, които 
работят без формален договор с фирми, предприятия, стопанства, поради което са 
отговорили с “Не” на предходния въпрос. Това се отнася преди всичко за лицата, които 
са ангажирани със селскостопанска дейност в собствени стопанства - отглеждат 
животни, зеленчуци, плодове, зърнени култури, събират билки, извършват 
селскостопански услуги. За тези лица се отговаря с “Да”, ако изпълняват едно от 
следните условия: 

- продават, предават за изкупуване  или разменят дори и малка част от 
произведеното; 

- не продават, но произвеждат значителна по обем селскостопанска продукция, 
чрез която осигуряват преобладаващата част от потреблението на селскостопански 
продукти в домакинството, например: отглеждат една или повече крави (биволици), 2 
говеда (бивола), 5 прасета, 1 свиня майка, 5 овце майки, 2 кози майки, 10 зайкини, 1 
женска за разплод, 1 репродуктивно мъжко животно, използвано за естествено 
покриване, 2 работни животни, специални видове животни - ангорски зайци, ангорски 
кози, норки, нутрии, буби, 50 кокошки носачки, 100 пилета за угояване, 30 други птици 
(пуйки, гъски, патици), 1000 пъдпъдъка, щрауси, 10 продуктивни пчелни семейства, 
или обработват 5 декара използвана земеделска площ, 3 декара обработваема земя, 2 
декара естествени ливади, 1 декар овощни насаждения, 1 декар лозя, 1 декар 
специализирани култури (зеленчуци, хмел, тютюн, подправки, етерично-маслени 
култури, цветя, декоративни растения, ягодоплодни, гъби, разсадници и др.), 0.5 декара 
оранжерии. 

- извършват селскостопански услуги на други домакинства (стопанства). 
 

Въпрос №5. Посочва се отговор “Да”, ако лицето е работило без формално 
заплащане поне един час във фирма, предприятие, заведение на родствено лице от 
същото домакинство. Има се предвид работа, директно свързана с дейността на 
семейната  фирма или стопанство. Например, извършва счетоводна или секретарска 
дейност, продава кафе, напитки или други стоки.  Не се счита, че лицето е работило, 
ако е извършвало само домакинска работа в същото домакинство. 

Отговор “Не” се посочва, ако лицето не работи въобще или ако работи без 
възнаграждение при лице от друго домакинство или при член на домакинството, който 
не е родствено лице. 

Въпрос №6. Счита се, че лицето има работа, въпреки че не е работило през 
наблюдавания период (например поради болест, годишен отпуск, неплатен отпуск по 
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лични причини или причини на работодателя), ако не са прекратени договорните му 
отношения с работодателя (предприятието, фирмата).  

В случай че лицето няма сключен договор, счита се че има работа, ако има 
предварително споразумение с работодателя, че ще  се върне на работа и периодът  на 
отсъствие не надвишава 3 месеца.  

За лицата, които обикновено работят в собствени фирми, имат самостоятелна 
практика или извършват друга самостоятелна дейност, също сe счита, че имат работа 
през наблюдаваната седмица, ако фирмата  (дейността) им продължава да съществува – 
използва се оборудването,  поддържа се сградата , офиса, запазени са  регистрацията и 
рекламната дейност. 

За неплатените семейни работници, които обикновено работят, но са 
отсъствали  през наблюдавания период се счита, че имат работа, ако имат споразумение 
със съответното родствено лице, управляващо бизнеса (дейността), че ще се върнат на 
работа и периодът  на отсъствие не надвишава 3 месеца.  

 
Не се счита, че лицата имат работа, ако са намерили работа, но все още не са 

започнали да работят. 
Отбелязва се отговор “Да”,  ако през наблюдаваната седмица лицето е имало 

работа, от която е  отсъствало, като конкретната причина за отсъствие се отбелязва във 
въпрос №7.  

 
ОСНОВНА РАБОТА 

 
Лицата, които имат повече от една работа, трябва сами да определят коя от 

тях считат за основна. В случай, че лицето се затруднява да определи, за основна 
трябва да се счита работата, на която лицето обикновено работи най-много часове 
за седмица.  

 
Въпрос №7. Този въпрос е от голямо значение за правилно определяне на 

икономическата активност на лицата, поради което е изключително важно да се посочи 
точната причина, поради която лицето е отсъствало от работа през 
наблюдаваната седмица и да се спазват стриктно указанията за прехвърляне към 
следващите въпроси. При това трябва да се има предвид  следното: 

- отговор 01 се посочва при лично заболяване, злополука или временна 
нетрудоспособност; 

- отговор 04 се отбелязва само за лицата, които са в платен отпуск по 
майчинство, през който получават  90% от обичайната им работната заплата (чл.163 от 
КТ). Този отпуск е в размер на 135 календарни дни, от които 45 преди раждането на 
детето;  

- отговор 05 се загражда за лицата, които са в допълнителен частично 
платен отпуск за гледане на малко дете, през който получават минималната работна 
заплата до навършване на 2-годишна възраст на детето (чл.164 от КТ); 

Ако лицата работят самостоятелно, т.е. в собствени предприятия или на 
свободна практика и през наблюдаваната седмица са отсъствали поради раждане или 
отглеждане на малко дете се загражда код 13 “Друго отсъствие”.  

- отговор 06 се загражда за лицата, които са в родителски отпуск през 
наблюдавания период. 

Родителският  отпуск е отпуска, който съгласно чл.167а, ал.(1) от Кодекса на 
труда всеки от родителите (осиновителите) има право да ползва между втората и 
осмата година на детето, ако работи по трудово правоотношение и детето не е 
настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Този отпуск е неплатен и е в 
размер на 6 месеца (за всеки от родителите).  

- отговор 08 се отнася за лицата директно участващи в стачка или друг вид 
трудов конфликт. В случай, че лицето не работи поради затруднения, произтичащи от 



 12

стачки в други предприятия (например такива, осигуряващи суровини и материали), се 
посочва съответно отговор 9 или 10; 

- отговор 09 се отнася за заетите лица, които имат свой бизнес и които не 
са работили поради липса на суровини или материали, поръчки, клиенти; 

- отговор 10 се отнася за наетите лица, които са в принудителен неплатен 
отпуск по причини на работодателя, т.е. поради липса на суровини и материали, 
затруднена реализация на продукцията, недостиг на финансови средства, 
производствени аварии и други подобни, ако не получават никакво възнаграждение или 
получават възнаграждение в размер на по-малко от половината от обичайната им 
работна заплата;  

- отговор 12 се отнася за лицата, които през наблюдаваната седмица не са 
били на работа, тъй като са ползвали компенсация. 

Ползването на компенсация включва:   
� отсъствия (през цялата наблюдавана седмица), свързани с използването 

на гъвкаво (плаващо) работно време, т.е. при изчисляване на работното време за по-
голям период от време;  

� отсъствия поради компенсиране на извънредно отработено време. 
- отговор 13 се загражда, ако лицето е отсъствало по някакви други причини, 

например лични причини, семейни задължения и други, независимо дали отсъствието е 
платено или не. Тук се включва и отпускът, свързан с гледане на болен или под  
карантина член от семейството, належащо придружаване на болен член от семейството 
за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, но 
върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето (чл.162 от 
КТ), както и други регламентирани отсъствия по семейни причини, платени или 
неплатени, уговорени в колективното или индивидуално договаряне.  

Въпрос №8. На този въпрос отговарят лицата, които са в принудителен 
неплатен отпуск по причини на работодателя. Отбелязва се продължителността на 
целия период, през който лицето е в такъв отпуск – от началото до определената дата за 
връщане, ако има такава. 

Въпрос №9.  За разлика от предходния въпрос тук се посочва само времето от 
началото на отсъствието до края на наблюдавания период. 

Въпрос №10.  Посочва се дали за периода на отсъствие от работа лицето е 
получавало (или му се е полагало) някакво възнаграждение. То може да бъде 
изплащано както от работодателя, така и от социално-осигурителни фондове (вкл. 
едновременно и от двата източника).   

Въпрос № 10А. Има се предвид възнаграждението от основната работа и по 
възможност нетното възнаграждение (с приспаднати данъци и осигуровки). 

Въпрос №11. Въпросът се отнася за основната работа. Отбелязва се 
отговорът, който дава лицето според неговата преценка, имайки предвид обичайната 
продължителност на работното време в съответния отрасъл и за съответната професия, 
която изпълнява. В случай, че лицето се затрудни да отговори, може да се поясни, че 
под пълна заетост се разбира работа повече от 30 часа седмично, с изключение на 
случаите, при които поради специфичните условия на работа  или поради други 
причини нормалната продължителност за съответната професия или място на работа 
може да е по-малка (миньори, пилоти, преподаватели и др.). 

Непълното работно време може да бъде под различна форма: 
- непълен работен ден – по-малко часове от обичайната продължителност на 

работния ден в съответния отрасъл и  за съответната професия; 
- непълна работна седмица – по-малко дни от обичайните работни дни за 

седмица;  
- непълен работен месец – по-малко работни дни/седмици през месеца. 

 
Въпрос №12. Посочва се само една (главната) причина, поради която лицето 

работи на непълно работно време. Има се предвид текущата причина, която може да се 
различава от тази, поради която лицето е започнало работа на непълен работен ден. 
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- отговор 3 се отнася за лично заболяване или инвалидност, гледането на 
дете или друг член от домакинството се отбелязва с код 5.  

- отговор 5 се отнася за лицата, които се грижат за деца, инвалиди, болни и 
възрастни хора. Под грижа за деца и/или инвалиди, болни, възрастни трябва да се имат 
предвид грижите за: 

� собствени или на съпруга/съпругата деца, живеещи в домакинството или 
извън него; 

� други деца (до 14 навършени години) живеещи в домакинството или 
извън него; 

� болни, инвалиди или много възрастни роднини или приятели на 15 или 
повече навършени години, независимо дали живеят в домакинството. 

Изключват се грижите, извършвани като работа. 
 
Въпрос №13. Целта на този въпрос е да се определи в каква степен липсата на 

услуги, свързани с гледане на деца и/или инвалиди, възпрепятства лицата да работят с 
нормална продължителност на работното време. Услугите включват: 

- за деца - детски ясли, занимални, платени детегледачки и други; 
- за възрастни и инвалиди-специализирани центрове, платени гледачи, 

помощ в къщи и други.  
Под подходящи услуги се разбира : 

� налични в  района; 
� приемливи от гледна точка на цената (т.е. лицето е в състояние да си ги 

позволи); 
� със задоволително, според преценката на анкетираното лице качество. 

Липсата на услуги може да се отнася за и само за определен период на деня (рано 
сутрин или късно вечер) или за определен период на годината (например по време на 
ваканциите), в зависимост от потребностите на анкетираното лице.  

Услугите за гледане изключват неплатената помощ от роднини, приятели или 
съседи. Услугите се извършват срещу заплащане, но могат да бъдат субсидирани от 
държавата, общината или от работодател.  

 
Въпрос №14. В квадратчетата в колоната “Код” се записва с две цифри броят 

на часовете, които лицето обикновено работи в рамките на една календарна седмица, 
само на основната си работа.  

Ако лицето извършва цялата или част от работата си вкъщи, то следва да 
включи и броят на часовете, които обикновено работи вкъщи (например, времето за 
самоподготовка на учителите и проверка на писмени работи; писане на статии, 
рецензии, книги  и други подобни дейности, но само ако са свързани с основната 
работа на лицето). 

В броя на часовете не се включва времето за пътуване до местоработата, както 
и основните почивки за храна. Не се включва също и времето за повишаване на 
квалификацията извън мястото на работа. 

Ако лицето работи със смесен график при определен брой работни часове за 
месец (напр.при непрекъснати производства), то тези часове трябва да се приравнят 
към седмични, като се разделят на 4. 

Ако по изключение лицето заяви, че работи повече от 99 часа на седмица, в 
квадратчетата се записва “99”.  

Ако лицето няма установено работно време, се посочва броят на часовете, 
които лицето най-често или средно е работило през последните 4 седмици. Ако 
работните часове се различават значително през отделните седмици или месеци, поради 
което лицето не може да даде никаква оценка за обичайното работно време, се записва 
код  “00”. Този код се записва и в случай, че лицето е постъпило на работа през 
последната седмица, без установена продължителност на работното време, както и за 
лицата, които са извършвали случайна работа през седмицата. 
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Ако лицето не може или отказва да даде каквато и да е информация за 
обичайния брой часове, които работи на основната работа, се записва “ХХ”. 

Въпрос №15. Отбелязва се отговор “Да”,  ако през наблюдаваната седмица 
лицето е отсъствало от основната си работа за определено време или е работило на 
основната си работа по-малко от обикновено поради заболяване, липса на достатъчно 
работа, отпуск или други причини. Конкретната причина се отбелязва във въпрос №16.  

За   лицата, които не са работили през наблюдавания период се отбелязва 
код 3 на въпрос 15  и се прескачат въпросите, свързани с работното време през  
наблюдавания период (въпроси с номера от 16 до 22). За тези лица трябва да се 
провери дали правилно са попълнени  предходните въпроси, а именно въпроси 3, 
4 и 5 трябва да имат отговори “Не” (код 2), а въпрос 6 – отговор “Да” (код 1).  

Въпрос №16. Посочва се само една причина – тази, поради която лицето не е 
работило най-дълго време:  

- код 05 “отпуск за раждане и отглеждане на дете до 2 години или 
родителски отпуск” се отнася за лицата, които са ползвали отпуск точно по тази 
причина (по чл. 163, 164 и 167а от КТ) през част от наблюдавания период.  Всяко  друго  
отсъствие поради ангажименти с децата  или грижи за болно дете се отбелязва с код 04;  

- код 07 се отнася за лицата, директно участващи в стачка или друг 
трудов конфликт. В случай, че лицето не работи поради затруднения, произтичащи от 
стачки в други предприятия или поделения, се посочва код 08; 

- код 12 се отбелязва само в случай, че наблюдаваният период обхваща 
официален празник, определен съгласно КТ или Постановление на Министерски съвет. 

След отговора на въпрос №16, независимо какъв е, на лицата следва да се 
зададе въпрос №19. 

 Въпрос №17. Отбелязва се дали през наблюдаваната седмица лицето е работило 
на основната си работа повече часове, отколкото обикновено работи, поради 
извънреден труд или други причини, а на въпрос  №18 – основната причина за това. 
Извънредният труд (код 1) включва всички отработени часове (независимо дали са 
платени или не), които превишават нормално установеното работно време, съгласно 
трудовото законодателство или залегналите в колективните трудови договори. 
Отработените вкъщи часове също трябва да се включат, ако отговарят на това условие.  

Не се считат за извънредни часовете, които поради възприетата организация на  
работното време _(например при гъвкаво работно време) се компенсират със свободни 
часове (или дни).  

Въпрос №19. Този въпрос се задава на всички лица, освен тези,  които са 
посочили, че са работили повече поради извънреден труд. Целта на въпроса е да се 
установи дали все пак е имало дни от седмицата, през които лицето е работило 
извънредно с разрешение на работодателя, въпреки че като цяло може да е работило 
по-малко часове от обикновено. Ако лицето е работило повече часове от обикновено 
поради гъвкаво работно време, то тези часове се считат за извънредни, само ако не са 
компенсирани с почивка. 

Въпрос №20. В квадратчетата срещу колона “Код” се записва с две цифри 
броят на всички извънредно отработените часове на основната работа през 
наблюдаваната седмица. 

Въпрос №21. Посочва се броят на извънредните часове, за които анкетираното 
лице е получило или предстои да получи възнаграждение. 

Въпрос №22. В квадратчетата в колоната ”Код “ се записва с две цифри броят 
на всички фактически отработени часове през наблюдавания период  на основната 
работа. Включват се всички отработени часове, включително допълнителните 
(извънредните), независимо дали са платени или не. За отработени се считат часовете, 
през които лицето е било на работа (на работното място), независимо че може да не е 
извършвало конкретна дейност. Включва се и времето за обучение и квалификация, ако 
се провеждат в предприятието, в което работи лицето. 

Не се включват в броя на отработените часове: 
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- времето, през което лицето не е било на работа (на работното място) 
независимо дали е получавало възнаграждение за този период; 

- времето за отиване и връщане от дома до мястото на работа; 
- регламентираната обедна почивка; 
- времето, през което лицето е посещавало учебно заведение или 

курсове за повишаване на квалификацията извън предприятието.       
Проверете! Ако лицето е отговорило с “ Да” на въпрос № 15, то 

отработените часове през наблюдаваната седмица (въпрос № 22) трябва да са по-
малко от обичайните часове, посочени във въпрос №14;  ако лицето е отговорило с 
“ Да” на   въпрос № 17, то отработените часове през наблюдаваната седмица (въпрос 
№ 22) трябва да са повече от обичайните часове, посочени във въпрос № 14. 

Ако лицето не може да посочи никаква информация (дори и приблизителна) за 
отработените часове през наблюдаваната седмица, в квадратчетата се записва “ХХ”. 

Не се допуска отговор “0”. В случай, че лицето отговори, че няма отработени 
часове, това означава, че то не е работило и погрешно е отбелязано  “Да” на някой от 
въпросите №№3, 4 или 5.  

 
Въпрос №23. Този въпрос, както и следващите два, са необходими, за да се 

идентифицират непълно заетите лица. На въпрос №23 следва да отговарят всички, 
които имат работа, независимо от продължителността на работното им време. Отговор 
1 се отбелязва, ако лицата биха искали да работят повече време отколкото работят към 
наблюдавания период, като това е свързано и със съответно увеличение на 
възнаграждението им. Увеличаването на работното време може да стане чрез 
допълнителна работа, чрез смяна на работата с друга с по-голяма продължителност  и 
т.н.. Отговор 2 се посочва, ако по някакви причини лицето би искало да работи  с по-
малка продължителност на работното време. Във въпрос №24 се отбелязва желаният от 
лицето начин за увеличаване на работното време, а към въпрос №25 се записва общият 
брой на часовете за седмица, които лицето би желало да работи. На въпрос №25 се 
посочва отговор и за лицата, които  предпочитат работа с по-малка продължителност.  

 
Описание на основната работа (въпроси 26.А. до 33) 
 
Пенсионерите, които работят през наблюдавания период, посочват данни за 

работата, която имат през наблюдавания период, а не за тази, която са работили преди 
пенсионирането си. 

Лицата, които са сменили работата си през наблюдавания период, трябва да 
посочат данни за работата, която са имали в края на наблюдавания период. 

 
Въпрос № 26.А Отговорите към този въпрос не се обработват, но той служи за 

по-точно определяне и съответно кодиране на икономическата дейност (отрасъла) на 
предприятието, фирмата, в която работи лицето. Записват се пълно, без съкращения 
името и местонамирането на фирмата, учреждението, организацията, практиката. Ако 
лицето работи в поделение  на фирма, предприятие, напр. магазин, ресторант, цех, 
ателие, се записва и името на поделението (местната единица1). Това важи и за лицата, 
работещи в структурите на държавното управление  - записва се наименованието на 
министерството, агенцията и т.н., както и поделението. За лицата, работещи в 
системата на здравеопазването и образованието се записва пълното наименование на 
заведението.  

За лицата, работещи в Министерство на отбраната се записва “Министерство на 
отбраната”, а за лицата, работещи в структурите на отбраната и въоръжените сили се 
записва съответно “Българска армия“, Национална разузнавателна служба и т.н. За 

                                                           
1 Местна единица е предприятие или част от него (например работилница, склад, канцелария, 
мина или депо), разположено в географски установено място. 



 16

лицата, работещи в структурите на Министерство на вътрешните работи се записва 
“МВР”. Националните служби на МВР са: 
 1.  Национална служба "Сигурност"; 
 2.  Национална служба "Полиция"; 
 3.  Национална служба "Борба с организираната престъпност"; 
 4.  Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност"; 
 5.  Национална служба "Гранична полиция"; 
   6.  Национална служба "Жандармерия". 

Ако лицето откаже да посочи точното наименование на предприятието, 
желателно е да посочи поне вида на предприятието, фирмата, организацията – 
например, машиностроителен завод, магазин за хранителни стоки, общообразователно 
училище, строително управление, общински народен съвет, държавен апарат. 

 
Въпрос № 26.Б. Записва се с думи основната дейност на местната единица1  на 

предприятието (фирмата, стопанството), в което работи лицето, т.е . ако лицето работи 
в поделение (клон, цех, филиал, обект),  то трябва да посочи дейността на 
поделението (местната единица). Тя се определя от преобладаващия вид на 
произвежданите продукти или извършваните услуги. Ако лицето работи на 
свободна или частна практика, се записва вида на дейността, която извършва. 

Необходимо е видът на дейността да се запише възможно най-конкретно. 
Например: “производство на трактори”, “ производство на кухненски мебели”, “ пътно 
строителство”, “ търговия на дребно с хранителни стоки”. 

Кодирането на дейността се извършва в ТСБ. 
 
Въпрос № 26.В. В квадратчетата към т.”а” от въпроса се записва  годината, 

през която лицето е постъпило на работа в предприятието, фирмата, организацията, 
където работи по време на наблюдавания период.  Ако лицето има собствена фирма 
или се занимава с друга самостоятелна дейност, посочва от коя година е започнало 
самостоятелната си дейност. Ако лицето е започнало работа през годината на 
наблюдение или през предшестващите 2 календарни години, се записва с два знака 
(към т.”б” от същия въпрос)  и съответният календарен месец от годината, през който 
лицето е започнало работа - 01 (януари), 02 (февруари) и т.н. В случай, че лицето е 
започнало работа преди повече години се прескача въпрос № 26.Д.  

 
Въпрос 26.Г. Въпросът се отнася се за лицата, постъпили на настоящата си 

работа през последните 2-3 години. Има се предвид ефективно участие на бюрото по 
труда  при намирането на настоящата работа на лицето (т.е. случаите, при които лицето 
не би намерило тази работа, ако не съществуваше бюрото по труда). Участието на 
бюрото по труда се изразява в осъществяване на контакт между работодателя и лицето, 
информирайки ги един за друг. То може да бъде както пряко – ако е осъществен  личен 
контакт между лицето и служителя в бюрото по труда, така и косвено – ако лицето е 
получило информация за тази работа чрез дъската за обяви в бюрото по труда, чрез 
обяви в медиите или чрез интернет страницата на Агенцията по заетостта и други.  

За лицата, започнали настоящата си работа по програми за заетост на Агенцията 
по заетост, на въпрос 26.Г. задължително се загражда код 1 – „Да”.     

Не се включват организираните от бюрата по труда курсове  за обучение и 
други дейности, насочени към повишаване на квалификацията и уменията на лицето, 
необходими за започване на работата. 

 
Въпрос № 26.Д. Ако лицето работи в същото населено място, се загражда 

отговор 1 и  не се записва нищо повече. Ако лицето работи в друго населено място, се 

                                                           
1 Местна единица е предприятие или част от него (например работилница, склад, канцелария, 
мина или депо), разположено в географски установено място. 
 



 17

загражда код 2, след което се записва  вида (град или село) и наименованието на 
населеното място, в което работи лицето, и съответно областта, в която се намира 
населеното място. Ако лицето работи в чужбина, също се загражда код 2 и на указаното 
място се записва името на страната, в която работи лицето. Кодирането на вида на 
населеното място, областта и страната, се извършва в ТСБ.  
 

Въпрос № 26 Е. Записва се с думи наименованието на професията (занятието), 
която упражнява лицето на основната си работа през наблюдавания период. 
Наименованието се записва подробно, без да се правят съкращения. Например, касиер в 
магазин, касиер в спортния тотализатор, полировач на стъкло, оператор на пещ в 
химическото производство, шофьор на линейка, технолог в стъкларско производство. 

Въпрос № 26.Е1.  Записва се накратко конкретният вид дейност, която 
извършва лицето. Това е необходимо за по-точното определяне и кодиране на 
професията. Например: опакова ръчно продукти в кутии, кашони и други опаковки; 
работи на каса в магазин за хранителни стоки, извършва лабораторен анализ на проби 
от минерали, води счетоводна документация, преподава литература в основно училище.  

Ето някои особености при записването на наименованието на професиите 
(занятията) и описанието на дейността при отделните групи: 

 
Работници 
Ако лицето работи на машина, се записва видът на машината, с която работи, 

например оператор на тъкачна машина, оператор на дървообработваща машина. Ако 
извършва неквалифицирана работа (с преобладаващо прилагане на физически усилия), 
се записва и мястото, където изпълнява дейността си – например, камериер в хотел, 
чистач на транспортни средства, работник в кухня.  

За работещите в селското стопанство професията (занятието) трябва да се 
свързва с основния вид на произвежданите продукти, например градинар, пчелар, 
зърнопроизводител, свиневъд, рибовъд, а за лицата, които извършват работа със 
селскостопански машини – и вида на машината. Ако продукцията е предназначена само 
за лично потребление, без да се продава или предава за изкупуване, се записва и 
изразът “за консумация от домакинството”. 

 За работещите в търговията и услугите  професията също трябва да се свързва с  
мястото, на което се извършва дейността, например екскурзовод в музей, продавач в 
магазин, стюард в самолет. 

За работещите като охрана на лица, фирми, организации, се записва дали е 
въоръжена или невъоръжена охрана, телохранител, детектив . 

 
Помощен персонал  
Главното е да се определи дали лицето работи в канцелария или с клиенти. Ако 

работи в канцелария, професията трябва да се свърже с вида на канцеларската техника, 
ако лицето използва такава, например  “оператор на компютър”, “ оператор на 
размножителна техника” или документите, които обработва, например 
“вагоноописвач”, “ книговодител”, “фактурист”. Ако лицето работи с клиенти, трябва 
да се посочи и работното място – “касиер на банково гише”, “ билетопродавач”, 
“обменител на валута”.   

 
Специалисти  
За специалистите следва да се запише длъжността, но задължително и областта, 

в която работят, както и да се конкретизира типа на основните задачи на работното 
място: 

- изучаване, анализиране, разработване на основни проблеми в областта, в 
която работят; 

- прилагане на разработки, практическа реализация на решения, сключване 
на сделки, обработване на информация. 

За държавните служители се записва длъжността и отделът, в който работят. 
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За преподавателите се записва учебният предмет и курсът на обучение 
(начален, прогимназиален, среден). 

  
Ръководители 
За ръководителите на фирми, предприятия и техните заместници се записва 

длъжността и вида на предприятието, което ръководят.  
За ръководителите и началниците на производствени и функционални отдели се 

записва и характерът на работа на отдела. 
 Ръководител е лице, което ръководи други наети лица. Ако лицето работи 

самостоятелно, т.е. без да наема  други лица, то се отнася към някоя от останалите 
групи и следва да посочи конкретната работа (професия), която изпълнява. 

Въпрос №26.Ж. С този въпрос се установява дали в трудовите задължения на 
анкетираното лице се включва организация и пряк (непосредствен) контрол върху 
работата на други наети лица, като е възможно същевременно то да извършва и част 
от работата, която контролира. Не се счита, че анкетираните лица имат формални 
задължения за контрол върху работата на други лица, ако заемат длъжности като 
управител на склад или домакин в предприятие и  носят  отговорност само за 
повереното им имущество, но не и за работата на други лица. За учителите, чиито 
задължения се ограничават само до контрол и отговорност за ученици, също се счита, 
че нямат формални задължения за организация и пряк контрол върху работата на други 
наети лица. 

Тук  не се включва контролът върху качеството на работата и даването на 
консултации. 

При определянето на това  дали в трудовите задължения на анкетираното лице 
се включва пряк (непосредствен) контрол върху работата на други наети лица трябва да 
се има предвид дали обичайно лицето има задължения от този характер, а не само през 
наблюдаваната седмица. Не се счита, че анкетираното лице има такива задължения  ако 
само временно е замествало друг работник/служител, който има задължения за 
организация и пряк контрол върху работата на други наети лица.  

За лицата, на които се отнасят в групата “Ръководни служители” - клас 1, 
съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите-2005, се загражда 
отговор “Да”. 

 
Въпрос № 26.З Чрез този въпрос се определя статусът в заетостта на 

анкетираните лица – наети, самостоятелно заети, неплатени семейни работници (виж 
Приложение 1). На лицето се четат отпечатаните  отговори, като се отбелязва само един 
от тях. Отговорът трябва да се отнася за основната работа на лицето.  

- отговор 1 се отбелязва за лицата, които работят в частни предприятия, 
фирми, фондации  с идеална цел или за частен работодател, по трудов, граждански или 
друг договор, както и без писмен договор, срещу заплащане в пари или натура. Тук се 
включват и лицата, работещи срещу заплащане в обществени и политически 
организации; 

- отговор 2 се посочва за всички лица, които работят в държавни, 
общински или смесени предприятия (с преобладаваща или 50% държавна или 
общинска собственост) по трудов, граждански, служебен или друг договор, независимо 
от длъжността, която заемат, вкл. ръководителите на предприятията; 

- отговор 3 се отнася за лицата, които управляват собствени фирми, 
предприятия, стопанства,  както и за тези, които упражняват свободна професия или 
частна практика независимо дали работят самостоятелно или в съдружие с други лица; 

- отговор 4 се посочва за работещите членове на производствени 
кооперации – лица, които участват с дялова вноска и получават дивиденти. 
Работещите в кооперации, които не са член-кооператори, а работят в 
кооперациите по трудов или граждански договор се считат за наети лица и за тях 
се посочва отговор 1.  
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- отговор 5 се загражда за лицата, които работят без формално заплащане в 
предприятие, фирма, стопанство, на член на същото домакинство. Ако лицата работят в 
такива семейни предприятия по трудов или граждански договор и получават работна 
заплата или друго определено възнаграждение, те се считат за наети лица и за тях се 
загражда отговор 1. 

                   
Въпрос № 26.И. Посочва се отговор 1, ако лицето е работило само за своя 

сметка, а не в съдружие с други лица, с които да разпределя печалбата (дохода) от 
дейността. Не се считат за съдружници наетите лица, на които се плаща работна 
заплата или друго определено възнаграждение.   

Въпрос № 26.К. Ако лицето наема на работа по трудов, граждански договор 
или без писмен договор други лица, на които плаща работна заплата или друго 
определено възнаграждение, се посочва отговор 1.  За наети не се считат членовете на 
домакинството на анкетираното лице, които помагат в работата, без да получават 
формално определено самостоятелно възнаграждение.  

Въпрос № 26.Л Отбелязва се дали наетите лица (за които е отбелязан отговор 1 
или 2 на въпрос 26.З) имат сключен писмен договор с работодателя си, според неговия 
вид: 

- трудовият договор (код 1) е договор между работодателя и лицето, сключен 
съгласно Кодекса на труда, с който се уреждат мястото и характера на работата, 
работното време, трудовото възнаграждение, както и други условия, свързани с 
предоставянето на работна сила.  

За лицата, които работят по програми за временна заетост на Агенцията по 
заетост, се   загражда код 1 – „Трудов договор”. 

- договорът за служебно правоотношение се сключва съгласно Закона за 
държавния служител. Наличието на такъв договор (код 2) може да бъде отбелязан само 
за наети в държавни предприятия, т.е. за които е отбелязан отговор 2 на в.26.3.; 

- гражданският договор се сключва за извършване на определена работа, 
съгласно Закона за задълженията и договорите; 

- договор с частна временна агенция за заетост (код 4). Работата, 
извършвана по договор с временна агенция за заетост включва взаимоотношения 
между наетото лице, временната агенцията за заетост и друго предприятие (използващо 
работна ръка). Агенциите извършват подбора на лицата, сключват договори и 
администрират трудово-правните и финансови взаимоотношения. 

При този вид договор наетото лице получава заплатата си от частната 
временна агенцията за заетост, но действително работи в другото предприятие.  

Отговор 4 не се отнася за персонала, работещ пряко в агенция за временна 
заетост (например изпълняващ административни функции).  

При записването и кодирането на икономическата дейност (в.26.Б.), на лицe, 
коeто има договор с временна агенция за заетост, трябва да се има предвид дейността 
на предприятието, в което то действително работи (а не на агенцията, от която 
получава заплатата си);  

 
- към други договори се отнасят договорите за управление, за поръчка, за 

извършване на определена услуга. Към отговор “други”  задължително се записва 
конкретният вид на договора. 

- няма договор (код  6) се отнася за лицата, които работят без писмен договор 
с работодателя (имат само устна уговорка с работодателя). 

 Въпрос № 26М. Отнася се само за наетите лица. Този въпрос се задава по два 
начина, в зависимост от това дали лицето има договор с работодателя или не 
(определено чрез предходния въпрос).  

� Текстът към т.1)  се задава ако наетото лице има писмен договор (отговор 
1, 2, 3, 4 или 5 на въпрос 26.Л). Определя се дали работата е постоянна или не, 
според условията, записани в договора му – за неопределен срок или за определен 
срок от време. Ако в договора не е изрично посочен срок, счита се, че лицето е с 
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постоянна работа и за него се отбелязва отговор “Да”. Гражданските договори 
обикновено се сключват за определен период от време, както и договорите с частна 
временна агенция за заетост.  

� Текстът към т. 2)  се задава, ако  наетото  лице няма писмен договор 
(отговор 6 на въпрос №26.Л). Видът на работата се определя според устната договорка 
с работодателя за определени условия на прекратяване на работа, напр. поради 
извършване на определената работа, изтичане на уговорения срок или подходящия 
сезон за работа, връщане на титулярния работник, когото временно е замествал. 

Конкретната причина за временната работа се посочва във въпрос № 26.Н. 
 
Въпрос № 26.О. Посочва се в брой месеци общата продължителност на 

периода, за който е временната работа, т.е времето, което е изминало плюс времето, 
което остава до края на договорения период. Ако лицето не може да посочи дори и 
приблизителната продължителност на този период, в квадратчетата се записва “ХХ”. 

 
НЕТИПИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ 

 
Въпрос №27. Въпросът се отнася само за наетите лица. Под работа на смени се 

разбира такава организация на работа, при която различни групи от персонала или 
екипи от работници поемат или предават на едно и също работно място извършването 
на една и съща работа. В началото на работната смяна работата се поема от предишната 
смяна и в края й се предава на следващата. Част от работата на смени обикновено се 
извършва в нетипично време - рано сутрин, през нощта или през почивните дни 
(събота, неделя), и почивните дни на работещите на смени не винаги съвпадат с 
нормално установените седмични почивни дни. Едно лице работи на смени, ако 
работата му отговаря на посочените по-горе условия.  

В случай, че дадено лице обикновено работи в определена част от деня –  
сутрин или следобед, без да  приема или предава работата си  на друго лице, не се 
счита, че лицето работи на смени. 

Въпрос №28. Под работа през вечерта най-общо следва да се  разбира работа 
след нормално установеното в страната работно време, но преди обичайното време за 
сън, т.е. това е приблизително времето между 18 и 22 часа. За лицата, които работят 
вечер поради сменния режим на работа, също трябва да се отбелязва работа през 
вечерта. Счита се, че работата се извършва вечер дори и да обхваща само част от 
вечерта (напр. ако работното време е от 12 до 20 часа).  

Код 1 се отбелязва за лица, на които поне половината от работните дни през 
последните  четири седмици до интервюто са включвали и работа през вечерта. 

Код 2 се отбелязва за лица, които по-малко от половината от работните  дни, но 
поне един ден през периода от четири седмици до интервюто са работили вечерта. 

Код 3 се отбелязва за лица, при които няма случай през последните 4 седмици 
да са работили вечерта.  

Въпрос №29.  Под работа през нощта  най-общо следва да се  разбира работа 
през  обичайното за сън време (това са часовете след 22 до 6 ). За лицата, които работят 
през нощта поради сменния режим на работа, също трябва да се отбелязва работа през 
нощта. Счита се, че работата се извършва през нощта дори и да обхваща само част от 
нея (напр. работното време е от 16 до 24  часа).  

Код 1 се отбелязва за лица, на които поне половината от работните дни през 
последните четири седмици до интервюто са включвали и работа през нощта. 

Код 2 се отбелязва за лица, които по-малко от половината от работните  дни, но 
поне един ден през период от четири седмици до интервюто са работили нощно време. 

Код 3 се отбелязва за лица, при които няма случай през последните 4 седмици 
да са работили нощно време.  

Въпрос №30. Трябва да се има предвид само работата, извършвана съгласно 
формалните трудови задължения и установения режим на работа. За наетите лица, 
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които по собствена инициатива извършват част от работата си вкъщи или на работното 
си място в съботни дни, не трябва да се отбелязват кодове 1 и 2. 

Код 1 се отбелязва за лица, които са работили в два или повече съботни дни 
през периода от 4 седмици преди интервюто. 

Код 2 се отбелязва за лица, които са работили в един  съботен ден през периода 
от 4 седмици преди интервюто. 

За лица, които през посочения период са полагали извънреден труд (по 
нареждане или със знанието на работодателя) в съботни дни също се отбелязва код 2 
или код 1, в зависимост от честотата на извънредния труд, полаган  в съботни дни.  

Код 3 се отбелязва за лица, които не са работили нито един съботен ден през 
посочения период.  

Въпрос №31. Както и към въпрос 30 тук трябва да се има предвид само 
работата, извършвана съгласно формалните трудови задължения (формалната 
организация на работата). За наетите лица, които по собствена инициатива извършват 
част от работата си вкъщи или на работното си място в неделни дни, не трябва да се 
отбелязват кодове 1 и 2. 

Код 1 се отбелязва за лица, които са работили в два или повече неделни дни 
през период от 4 седмици преди интервюто. 

Код 2 се отбелязва за лица, които са работили в един  неделен ден през период 
от 4 седмици преди интервюто. 

За лица, които през посочения период са полагали извънреден труд (по 
нареждане или със знанието на работодателя) в неделни дни също се отбелязва код 2 
или код 1, в зависимост от честотата на извънредния труд, полаган  в неделни дни.  

Код 3 се отбелязва за лица, които не са работили нито един неделен ден през 
посочения период.  

Въпрос №32. Работа вкъщи могат да извършват както наетите лица (например 
плетачки, шивачки, лица, извършващи работа с компютър...), така и самостоятелно 
заетите лица (лица с творчески професии, работещи на свободна практика).  

При наетите лица трябва да се има се предвид работата, извършвана в дома на 
лицето, съгласно формално установения начин и място на работа, т.е. съществува 
изрична договореност между работодателя и наетото лице, цялата или част от работата 
да се извършва в дома на лицето. Тук не се отнасят случаите, когато наетото лице 
извършва част от работата в дома си поради лично желание или недостиг на време, и 
която може да бъде извършвана на работното място. 

Ако работата се извършва не в самото жилище, а в отделно помещение, 
намиращо се непосредствено до жилището, но с отделен вход (напр. лекарски кабинет, 
кабинет на нотариус) тогава не се счита, че работата се извършва вкъщи. 

Не се счита за работа “вкъщи” селскостопанската работа, извършвана в двора 
на къщата или в  близкостоящи до къщата постройки.  

Код 1 се отбелязва за лица, които поне половината от работните дни през 
последните  четири седмици до интервюто са работили в  дома си.  

Код 2 се отбелязва за лица, които по-малко от половината от работните  дни, но 
поне един ден през период от четири седмици до интервюто са работили в дома си. 

Код 3 се отбелязва за лица, при които няма случай през последните 4 седмици 
да са работили в дома си. 

 
Въпрос №33. Посочва се броят на лицата в местната единица1 на  фирмата, 

предприятието, на фирмата, предприятието, където работи лицето. Включват се  също 
работодателите и самостоятелно заетите, както и  неплатените семейни работници. 
Посочва се само един отговор. Точният брой на лицата се записва (в квадратчетата в 
кол.”Код” ) само в случай, че не надвишава 10. В останалите случаи се посочва в какви 

                                                           
1 Местна единица е предприятие или част от него (например работилница, склад, канцелария, 
мина или депо), разположено в географски установено място. 
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граници е броят на работещите лица, както е записано в отговорите към въпроса в 
анкетната карта. В краен случай, при невъзможност да се получи по-точен отговор, се 
отбелязва дали  броят е по-голям или по-малък от 10 (кодове 14 и 15). 

Въпрос № 34. Посочва се отговор “Да” за лицата, които имат  повече от една 
работа през наблюдаваната седмица, независимо дали са работили на нея през същия  
период. 

Под  понятието “работа” се разбира всяка работа за производство на стоки и 
услуги, съгласно  поясненията към въпрос №3 на настоящите указания. 

Например, лицето работи в две различни предприятия, фирми; работи като нает                           
във фирма, но извършва самостоятелно и друга работа; лицето работи на различни 
длъжности, за които получава отделно възнаграждение и т.н. Втората работа може да 
бъде и в същото предприятие, където е основната работа на лицето, но извън кръга на 
обичайните му трудови  задължения, например на хонорар или по граждански договор. 

За втора работа се счита и селскостопанската работа в собствено стопанство, 
извършвана в допълнение към основната работа, ако отговаря на едно от условията, 
посочени в указанията към въпрос №4 .  

 
Не се счита, че лицето е работило повече от една работа, ако през седмицата 

само е сменило работата си с друга, т.е. напуснало е едната работа и е започнало друга. 
 

Въпроси с номера от 35.А до 36 се отнасят за втората, допълнителната 
работа на лицата, които имат такава. Във въпрос №35.А се записва основната 
дейност на предприятието, фирмата, самостоятелната дейност според вида на 
произвежданите стоки и услуги - виж поясненията за въпрос №26.Б от настоящите 
указания, а към въпроси  с номера 35.Б и 35.В -  статуса на лицето -  виж указанията 
към въпроси с номера 26.З и 26.К.  

Към въпрос №36 се посочва броят на часовете, които лицето действително е 
работило  на втората (допълнителната) си работа  през наблюдавания период. Виж 
указанията към  въпрос №22, за часовете, които следва да се считат за фактически 
отработени. 

Ако лицето има втора работа, но не е работило на нея през наблюдавания 
период в квадратчетата се записва “00”.  Ако не може да даде никаква информация за 
часовете на втората работа, се записва “ХХ”. 

 
ТЪРСЕНЕ НА ДРУГА РАБОТА 

 
Въпрос №37. Целта на този въпрос е да се идентифицират непълно заетите 

лица. Отговор “Да” се посочва за лицата, които по принцип търсят някаква друга 
работа, без да се указва конкретен период за това. Тук се има предвид, както смяна на 
основната работа с друга, така и търсенето на допълнителна работа с оглед увеличаване 
на доходите. 

Въпрос №38. Отбелязва се само една (основната) причина, поради която лицето 
търси работа. Ако лицето посочи повече от една причина, се отбелязва  отговорът с по-
малък код. 

Въпрос №39. Отговорите се отбелязват чрез заграждане на съответния код – 1 
или 2 за всеки от изброените методи (1 до 13) към въпроса. За разлика от въпрос №37, 
тук следва да се има предвид използването на посочените методи, само в рамките на 
последните 4 календарни седмици, вкл. наблюдаваната. 

 Отговор “Да“ на методите 1 и 2 се отбелязват само в случай, че лицето е 
установило контакт с бюрото по труда или частна агенция, фирма, извършваща 
посреднически услуги по наемане на работа, а не само е  регистрирано в тях. Контактът 
може да бъде по инициатива на лицето или на бюрото по труда (посредническата 
фирма). Той включва: проверяване за работа, получаване на предложение за работа или 
първоначална регистрация през определения период (4 седмици).  
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Отговор „Да” на метод 10  – “очаквахте ли предложение за работа от държавно 
бюро по труда”, се отнася за лица, които са регистрирани в държавно бюро по труда и 
очакват предложение за работа, без да са предприели някакви конкретни стъпки. 

Отговор „Да” на метод 11  – “очаквахте ли резултати от предишно 
кандидатстване за работа”, се отнася за лицата, участвали в конкурс, явили са се на 
изпит или интервю, или са подали документи за постъпване на работа преди повече от 
четири седмици, и през наблюдавания период очакват резултати от това 
кандидатстване. 

Отговор „Да” на метод 12  – “очаквахте ли резултати от конкурс за работа в 
обществения сектор”, се отнася за лицата, участвали в конкурс, явили са се на изпит 
или интервю, или са подали документи за постъпване на работа в предприятие, 
организация от обществения сектор преди повече от четири седмици, и през 
наблюдавания период очакват резултати от това кандидатстване. 

След отговорите на този въпрос при всички случаи се преминава към  
въпрос № 51, от който започва група въпроси свързани с продължителността и 
вида на търсената работа. 

 
ПРЕДИШЕН ТРУДОВ ОПИТ НА НЕЗАЕТИТЕ ЛИЦА 

 
Въпрос № 40. Не се счита, че лицата са работили, ако са имали само някаква 

случайна работа  (напр. през ваканцията). Не се счита за работа и отбиването на  
задължителната военна служба. 

Въпрос № 41.Въпросът се задава по два начина: текстът към т. 1) -  на лицата, 
които са напуснали работата си и текстът към т.2) -  на лицата, които отсъстват 
продължително от работа. Тези категории лица  са определени от отговори на 
предишни въпроси.   

Към т. “а” с 4 знака се записва годината, през която лицето последно е 
работило. В зависимост от годината, която е посочена, се продължава по различен 
начин, а именно: 

- ако лицето е работило последно преди повече от 8 години, не се задават други 
въпроси за последната работа, а се преминава на филтърния въпрос А1; 

- ако лицето е работило преди повече от две, но по-малко от 8 години, се задават 
въпросите, свързани с описанието на последната работа - въпрос №42.А до №42.Е ( т. е 
прескача се т.б на въпрос №41); 

- ако лицето е работило през последните 2 календарни години (или годината, 
през която се провежда наблюдението),  към т.”б” от същия въпрос (въпрос 41) се 
записва с 2 цифри и календарният месец, през който лицето последно е работило - 01 
(януари), 02 (февруари) и т.н. След това то отговаря на въпроси, свързани с последната 
работа  - въпрос №42.А до №42.Е. 

 
По изключение, ако лицето е отбивало задължителната си военна служба след 

последната си работа, на въпрос №41 то трябва да посочи годината (съответно месеца), 
през който се е уволнило от военна служба. 

 
При попълването на въпроси с номера от 42.А до 42.Е, свързани с описанието 

на последната работа, трябва да се имат предвид същите пояснения, както за 
съответните въпроси, свързани с основната работа – виж поясненията към въпроси №№ 
26.А, 26.Б, 26.Е, 26.Е1, 26.З, 26.К  от настоящите указания. 

Трябва да се има предвид, че пенсионерите, които са работили след 
пенсионирането си, посочват данни за последната си работа, а не за работата, която са 
имали до пенсионирането си. 

 
Въпрос № 43. Посочва се само една (основната) причина:  
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- код 01 – “ уволнение, съкращение”, се отнася само за наетите лица, 
чиято заетост е била прекратена не по тяхно желание, а поради това, че работодателят 
намалява или закрива бизнеса (дейността) си; 

- код 02  се отнася за самостоятелно заетите лица, които са приключили 
бизнеса (дейността) си, поради липса на финансови възможности, пазари или други 
условия; 

- код 05 се отнася за лицата, напуснали работа, за да се грижат за деца или 
за инвалиди, болни, възрастни. Гледане на деца в контекста на този въпрос включва 
гледането на собствени деца или деца на съпруга/та или партньора/ката и изключва 
случаите, когато лицето се грижи за деца на някакво друго лице. 

- към код 06 “други лични или семейни причини”  могат да се отнесат 
причини за напускане на работа поради: сключване на брак, преместване на 
съпруга/съпругата на работа в друго населено място и други. 

- код 08 “здравословни причини, вкл. пенсиониране по здравословни 
причини” се използва, ако анкетираното лице е напуснало работа поради причини, 
свързани с личното му здравословното му състояние;  

- код 10 се отнася само за лица, които са ползвали предоставената с 
нормативен документ възможност за  пенсиониране преди определената възраст, 
поради затруднения в пазара на труда или други икономически проблеми. Тук не бива 
да се отнасят лицата, работили в определени професии и отрасли, които поради 
условията на работа (категорията труд) се пенсионират преди навършване на 
официалната пенсионна възраст. Те се посочват към код 09.  
 

Филтриращ въпрос А1. Този въпрос има за цел да отдели лицата, които към 
наблюдавания период са навършили 75 години, за които следва да бъдат задавани 
следващите въпроси, свързани с търсенето на работа (от в.44 до в.63 вкл.), от по-
възрастните лица, на които не следва да се задават тези въпроси.  

В квадратчетата към този въпрос се записва годината на раждане на лицето, 
така както е посочена в „Списък на членовете на домакинството” в раздел І. “Данни за 
домакинството” от Картата за домакинството. След попълване на годината на раждане 
на анкетираното лице се задава съответният въпрос – №64 или №44 според 
инструкциите, записани към въпроса. 

 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА 

 
Въпрос №44. “През последните 4 седмици търсили ли сте някаква работа…” се 

задава на всички лица, които не са работили през наблюдавания период. Този въпрос е 
основен за определяне на статуса на лицата по отношение на икономическата им 
активност. Тук следва да се пояснят на анкетираните лица следните особености: 

Под търсене на работа се разбира търсене на каквато и да е работа, 
независимо дали е постоянна, временна или сезонна, на пълно работно време или за 
няколко часа на ден.   

За търсене на работа се счита и предприемането на някакви стъпки за 
започване на самостоятелна заетост – закупуване или наемане на помещение, 
оборудване, кандидатстване за патенти, лицензи, разрешителни, уреждане на кредити и 
т.н.  

За търсене на работа се счита  използването както на формални (контакти с 
държавни или частни бюра по труда, подаване на заявления за работа директно при 
работодател, подаване на обява за търсене на работа), така и на неформални начини 
на търсене на работа, като контакти с роднини и познати, с цел намиране на работа, 
изучаване на обяви за работа в Интернет и т.н. Посочват се като примери  начините за 
търсене на работа, посочени към въпрос  № 47. 

Има се предвид дали лицето е предприело някакви стъпки за да си намери 
работа  само през периода от 4 седмици, вкл. наблюдаваната седмица  (т. е. 
седмицата, предхождаща анкетирането), а не търсенето на работа по принцип. От друга 
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страна не следва да се разбира, че лицето е търсило работа, само ако през посочения 
период непрекъснато е търсило работа. Достатъчно е да е предприело нещо за да 
намери работа,  дори и инцидентно, в рамките на този период.  

Въпрос №45.  На  него отговарят лицата, които са казали, че не търсят работа. 
Отбелязва се отговор “Да” за лицата, които по принцип желаят или имат потребност да 
работят.  

Въпрос №46. Отнася се за лицата, които не желаят да работят и не се 
интересуват от работа. Посочва се главната причина за това. Отговор 5 се отнася за 
лицата, които се грижат за деца, инвалиди, болни и възрастни хора. Под грижа за деца 
и/или инвалиди, болни, възрастни трябва да се имат предвид грижите за: 

� собствени или на съпруга/съпругата деца, живеещи в домакинството или 
извън него; 

� други деца (до 14 навършени години) живеещи в домакинството или 
извън него; 

� болни, инвалиди или много възрастни роднини или приятели на 15 или 
повече навършени години, независимо дали живеят в домакинството. 

Изключват се грижите, извършвани като работа. 
 
Въпрос №46.А.  Целта на този въпрос е да се определи в каква степен липсата 

на услуги, свързани с гледане на деца и/или инвалиди е причина лицата да не желаят да 
работят. Съдържанието на понятието “Услуги за гледане” е посочено в указанията към 
въпрос №13. 

Въпрос №47. Отнася се за методите (начините) на търсене на работа.  
За всеки един от изброените към въпроса методи (начини) за търсене на работа 

( от 1 до 13) поотделно трябва да се получи информация дали лицето го е използвало 
през последните 4 седмици (вкл. наблюдаваната) или не. 

Отговорите се отбелязват чрез заграждане на съответния код – 1 или 2 за всеки 
от изброените методи.  
             Към въпрос №47.1) “ - имахте ли контакти с държавно бюро по труда“ са 
изброени няколко възможности за контакт с бюрото по труда. Подчертават се тези от 
тях, които съответстват на направеното от лицето през определения период. Отговор 
“Да”  на в.№ 47.1) следва да се отбелязва само в случаите, когато лицето е проверило 
за работа, получило е предложение за работа или се е регистрирало за първи път в 
държавно бюро по труда (т.е., когато са подчертани някои от отговорите а), б) или 
в) към същата точка). В други случаи, например  ако лицето е посетило бюрото по 
труда, само за да потвърди или поднови регистрацията си по административни 
причини, без това да е свързано с проверка или получаване на предложение за работа, 
следва да се отбележи отговор  “Не”. 

 Към  въпрос №47.2)  - “имахте ли контакт с частна фирма, извършваща 
посреднически услуги по наемане  на работа” следва да се имат предвид само 
частните фирми, които имат дейност, подобна на тази на държавните бюра по 
труда, напр. информират за свободни работни места, уреждат работа в чужбина и 
др. Ако лицето е осъществило контакт с частна фирма с друг предмет на дейност, 
то в такъв случай се отбелязва отговор “Да” на въпрос № 47. 3), но не и на  47. 2). 

Отговор „Да” на въпрос №47.10)  – “очаквахте ли предложение за работа от 
държавно бюро по труда”, се отнася за лица, които са регистрирани в държавно бюро 
по труда и очакват предложение за работа, без да са предприели някакви конкретни 
стъпки. 

Отговор „Да” на въпрос №47.11)  – “очаквахте ли резултати от предишно 
кандидатстване за работа”, се отнася за лицата, участвали в конкурс, явили са се на 
изпит или интервю, или са подали документи за постъпване на работа преди повече от 
четири седмици, и през наблюдавания период очакват резултати от това 
кандидатстване. 

Отговор „Да” на въпрос №47.12) – “очаквахте ли резултати от конкурс за 
работа в обществения сектор”, се отнася за лицата, участвали в конкурс, явили са се на 
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изпит или интервю, или са подали документи за постъпване на работа в предприятие, 
организация от обществения сектор преди повече от четири седмици, и през 
наблюдавания период очакват резултати от това кандидатстване. 

 
При задаването на въпросите за отделните методи за търсене на работа, трябва 

да се подчертае, че се има предвид използването на посочените методи само в 
рамките на последните 4 седмици. 

 
Въпрос №48. Посочва се само една (главната) причина, поради която лицето не 

е търсило активно работа през последните 4 седмици:  
- отговор 05 се отнася за лицата, които са участвали в конкурс, явили са се 

на изпит или интервю, или са подали документи за постъпване на работа преди повече 
от 4 седмици, и през наблюдавания период очакват резултатите от това кандидатстване; 

- отговор 07 се отнася за лица, които са регистрирани в бюро по труда и 
очакват предложение за работа, без да са предприели някакви конкретни стъпки за да 
си намерят работа;  

- при отбелязването на отговор 08 или 09 трябва  непременно да се 
установи периодът, в рамките на който лицето предполага, че ще започне работа. Това 
разграничение е важно от гледна точка на правилното класифициране на лицето по 
икономическа активност. Отговор 08 се отнася за лице, което вече е намерило работа, 
за което има писмено или устно потвърждение, и предстои да започне работа най-
късно до 3 месеца след края на наблюдавания период. Отговор 09 се отнася  за 
лицe, които вече e  намерило работа, за което има писмено или устно потвърждение, но 
предстои да започне работа след повече от 3 месеца от края на наблюдавания 
период; 

- отговор 10 се отнася за лицата, които са в продължителен неплатен 
отпуск или са уволнени от работа, но очакват да се върнат на същата работа, 
независимо от това дали имат определена дата за връщане на работа;  

- отговор 14 се отнася за лицата, които се грижат за деца, инвалиди, болни 
и възрастни хора. Под грижа за деца и/или инвалиди, болни, възрастни трябва да се 
имат предвид грижите за: 

� Собствени или на съпруга/съпругата деца, живеещи в домакинството 
или извън него; 

� Други деца (до 14 навършени години) живеещи в домакинството или 
извън него; 

� Болни, инвалиди или много възрастни роднини или приятели на 15 
или повече навършени години, независимо дали живеят в същото домакинство. 

Изключват се грижите, извършвани като работа. 
 

Въпрос №49. Целта на този въпрос е да се установи до каква степен липсата на 
подходящи услуги за гледане на деца, възрастни и/или инвалиди е препятствие за 
участието на лицата на пазара на труда. Съдържанието на понятието “Услуги за 
гледане” е посочено в указанията към въпрос №13. 

 
Въпрос №50. На този въпрос отговарят лицата, които нямат работа, желаят да 

работят и  са предприели активни действия за намиране на работа (т.е. ако поне един от 
отговорите на въпрос №47 е “Да”- код 1), както и лицата, които очакват да започнат 
нова работа или очакват резултатите от предишно кандидатстване за работа (въпрос 
№.48, отговори 05, 06, 07, 08 и 09). 

На лицето се прочитат отговорите и се отбелязва един от тях, с което се 
установява положението на лицето непосредствено преди да започне да търси работа 
(преди да е намерило работа) - дали е работило, посещавало училище или ВУЗ, или е 
било е ангажирано с домашни или семейни задължения. В някои случаи анкетьорът 
може да подпомогне отговора на този въпрос или да провери верността му чрез 
отговорите на  въпроси №№41, 43 и 51 от анкетната карта. Например, ако лицето е 
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работило някога, т.е. отговорът на въпрос №43 е от 01 до 04 , 09, 10 или 12 и периодът, 
от който лицето няма работа, съвпада с периода от  който търси работа, следва да е 
отбелязан отговор 1 на въпрос №50.  

Въпрос №51. Задава се по различен начин за отделните групи лица. Тези групи 
са определени от отговорите на предходните въпроси. Текстът, посочен в скоби (Преди 
колко време сте започнали да търсите работа?),  се отнася за лицата, които са посочили 
на въпрос №48 отговор с код от 05 до 09, т. е. това са лицата, които не са търсили 
активно работа  през последните 4 седмици, но се предполага, че преди този период са 
предприели някакви стъпки за това. Данни се посочват само на един от отговорите: 

- ако лицето е търсило работа по-малко от 1 месец, в квадратчето срещу отговора 
“по-малко от месец” се записва броят на седмиците (от 1 до 4), през които лицето е 
търсило работа. 

- ако лицето е търсило (започнало е да търси) работа за период от 1 до 47 месеца,  
в квадратчетата срещу отговора “един месец до 47 месеца” с два знака се записва броят 
на месеците, през които лицето е търсило работа. Този брой може да бъде от 01 до 47 
включително. 

- ако лицето е търсило работа от 4 или повече години (48 месеца и повече), в 
квадратчетата срещу отговора “4 и повече години” се записва с два знака броят на 
годините, през които лицето е търсило работа. Този брой може да бъде по-голям или 
равен на 04. Посочват се пълните години. 

- отговорът “лицето не е търсило работа” е възможен само в редки случаи при 
лица, които са намерили и очакват  да започнат нова работа, без да е имало определен 
период, през който са търсили работа (въпрос 48 =08 или 09). Ако лицето  отговори, че 
не е търсило работа изобщо, в квадратчетата срещу този отговор се записва “ХХ”. 

В случай, че лицето отказва или не може да отговори на този въпрос, 
квадратчетата остават празни и се преминава на следващия въпрос (въпрос №52). 

 
Въпрос №52. Чрез този въпрос се установява: 
- ако лицето търси  работа -  каква работа търси, ако лицето е намерило 

работа - каква работа е намерило – като нает или самостоятелно зает (вкл. 
работодател, неплатен семеен работник). 

Ако лицето е посочило отговор 2 “самостоятелно зает”  се прескача на въпрос 
№57, без да се задават въпросите за вида на търсената работа.  

Ако лицето е посочило отговор 1 “като нает – работещ срещу работна заплата в 
държавно или частно предприятие, фирма, стопанство” или отговор 3 “без значение”, 
се преминава на въпрос №53. Определение на категориите наети, самостоятелно 
заети, работодатели и др.е посочено в приложението “ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В 
НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА” (Статус в заетостта). 

 
Въпрос №53. Отбелязва се  каква работа търси лицето по отношение на 

продължителността на работното време – на пълно или непълно работно време. Под 
работа на пълно работно време се разбира работа със законоустановената 
продължителност на работното време, която за различни професии и занятия се 
различава, но общо взето не е с по-малка продължителност от  30 часа седмично. 

 
Въпроси №54 и  №55. Чрез тези въпроси се проверява  дали лицата, които 

търсят работа на пълно работно време (въпрос №53, отговор 1) биха приели работа на 
непълно работно време и обратно дали лицата, които търсят работа на непълно работно 
време (в.53, отговор 2) биха приели работа на пълно работно време.  

 
Въпрос №56. Посочва се дали лицето има някакви предпочитания по 

отношение продължителността на работата, която търси – постоянна, сезонна, за 
определен срок. 

Въпрос №57. Към  този въпрос се отбелязва: 
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- кога лицето би могло да започне работа, ако му е предложено да започне нова 
работа към датата на интервюто или съответно 
- кога лицето би могло да се върне на работа, от която е в принудителен 
неплатен отпуск, ако му предложат да се върне на работа към датата на интервюто. 

 
Въпрос №58. Посочва се конкретната причина, поради която лицето не може да 

започне работа веднага или до 2 седмици от датата на интервюто. 
Отговор 7 се отнася само за лица, които работят, но търсят друга работа. 
 

РЕГИСТРАЦИЯ В ДЪРЖАВНО БЮРО ПО ТРУДА 
 
 Въпрос №59 “ Регистриран ли сте в държавно бюро по труда?”. Този 

въпрос се отнася за всички анкетирани лица. Отговор “Да” се отбелязва, ако през 
наблюдаваната седмица лицето е регистрирано в бюро по труда, независимо от кога е 
регистрирано и независимо дали е регистрирано като безработно, или като търсещо 
работа.  

Необходимо е да се поясни на  анкетираните лица, че информацията от този 
въпрос (в. № 59 ) е необходима само за статистически цели, и че в никакъв случай това 
няма да доведе до последствия за тях. Целта на включването на този въпрос в анкетната 
карта е само за да се оцени съпоставимостта на данните от наблюдението с тези от 
административните източници. Тъй като критериите за определяне на лицата като 
безработни са различни при различните източници (при наблюдението на работната 
сила те се основават преди всичко на търсенето и готовността за работа), въпросът за 
регистрацията в бюрата по труда е поставен след въпросите за търсене на работа, с 
оглед  да не повлияе върху  отговорите на анкетираните лица.   

Лицата, които работят по програми за заетост на Агенцията по заетостта, се 
изключват временно от регистрация в бюрата по труда, за периода през който са 
назначени на работа. Поради това за работещите по програми за заетост през 
наблюдавания период се загражда отговор „Не” – код 2.  

 
Въпрос №60. Този въпрос се задава на всички лица, които са отговорили, че са 

регистрирани в бюрото по труда. Следва да се имат предвид само сумите, изплащани 
като парично обезщетение за безработица. Право на парично обезщетение за 
безработица имат лицата, които са подлежали на задължително осигуряване за всички 
осигурени социални рискове най-малко 9 от последните 15 месеца преди прекратяване 
на осигуряването. Обезщетенията за безработица се изплащат за период до 12 месеца в 
зависимост от осигурителния стаж на безработното лице. 

При отговора на този въпрос не се имат предвид социалните помощи 
получавани поради недостатъчен доход или други причини, съгласно Закона за 
социалното подпомагане. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 
Въпрос №61. Чрез този въпрос се установява дали през последните четири 

седмици лицето е било записано като ученик, студент или докторант в редовна, 
задочна, дистанционна или друга форма на обучение в рамките на формалната 
образователна система.  Тук следва да се включат и стажантите (ученици, студенти),  
които в рамките на учебната програма са били на  практически занятия (“обучение на 
работното място”) или редуват тези занятия с “обучение в класната стая “. 

За ученик/студент се счита всяко лице, включено в образователна програма на 
формалното образование, независимо от формата на обучение (редовна, задочна, 
вечерна, дистанционна). 

Формалното обучение се провежда в училища, колежи, университети (вкл. 
военни училища и академии) или други образователни институции по предварително 
утвърдени образователни програми и хорариум,  с учащи се в организирани класове 
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(групи) на място или чрез задочна/дистанционна форма на обучение. В резултат на това 
обучение се придобива определена степен на образование, с изключение на 
професионалното обучение с прием след средно образование и професионално-
техническото обучение в ПТУ с прием след 8 клас (2-годишни програми), които водят 
до получаване само на професионална квалификация, а не на по-висока степен на 
образование. 

Завършването на определена степен на образование в рамките на 
образователната система води до получаване на документ (диплома или свидетелство) 
за завършената образователна степен, съдържащ изискващите се според закона 
записвания и печати. 

Код 1 се отбелязва за лицата, които са били ученици/студенти, докторанти през 
последните четири седмици и са участвали в учебен процес поне част от този период 
(т.е. не са били във ваканция).  

Код 2 се загражда за ученици или студенти, които повишават образованието си, 
но и през 4-те седмици, вкл. наблюдаваната са били във ваканция. 

 
Въпрос №62. Задава се на  лицата, които през последните четири седмици са 

били записани като ученици, студенти, стажанти или докторанти в редовна, задочна, 
дистанционна или друга форма на обучение в рамките на формалната образователна 
система – т.е. на лицата,  посочили отговор 1 или 2  на въпрос №61. Отбелязва се 
степента на образование, която лицето ще получи/е получило през последните 4 
седмици в резултат на това обучение.  

- висше - степен “доктор”  се отбелязва само за лицата, които ще придобият/са 
придобили през последните 4 седмици научно-образователна степен “доктор” в 
редовна, свободна или задочна аспирантура (докторантура). Тук не следва да се 
отбелязват лицата, които са лекари или стоматолози и  учат за магистърска степен, 
поради което придобиват   звание “доктор”; 

- висше – степен “магистър”, “ бакалавър”  се отбелязва за лицата, които ще 
завършат/са завършили висше образование в български или чуждестранни 
университети или други висши училища (вкл. и военни), и ще придобият/са придобили 
през последните 4 седмици образователно-квалификационна степен “бакалавър” или 
“магистър”;  

- висше – степен “специалист” се посочва за лицата, които ще завършат/са 
завършили през последните 4 седмици колежи, независимо дали са самостоятелни 
учебни заведения или са в структурата на университетите;  

- ІV степен професионална квалификация (професионално обучение с прием 
след средно образование) се отнася за лицата, които ще завършат/са завършили 
професионално обучение/квалификация в професионални колежи, техникуми или 
професионални гимназии с прием след завършено средно образование, обикновено с 
продължителност 2 години, при което ще получат/са  получили свидетелство за 
придобита професионална квалификация (специалност);  

- ІІ или ІІІ степен професионална квалификация се отбелязва за лицата, 
които ще завършат/са завършили през последните 4 седмици средни професионални 
училища - професионални гимназии, училища по изкуствата или духовна семинария и 
ще получат/са получили диплома за средно образование и ІІ или ІІІ степен придобита 
професионална квалификация; 

-   средно гимназиално (средно общо) образование имат лицата, които ще 
завършат/са завършили през последните 4 седмици общообразователни гимназии или 
единни средни политехнически училища, класически, езикови  и други гимназии, 
средни спортни училища и ще получат/са получили дипломи за средно гимназиално 
(средно общо) образование; 

За учениците, които през наблюдавания период са в 8 клас на 
професионалните гимназии и  профилираните гимназии с прием след VII клас, се 
отбелязва отговор  05 (ІІ или ІІІ степен професионална квалификация), която ще 
придобият, въпреки че нямат формално завършено основно образование.  
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- І степен професионална квалификация (ПТУ) след завършено основно 
образование се отбелязва за лицата, които ще завършат/са завършили професионални  
училища (ПТУ) или т.нар. професионални паралелки с прием след VІІІ клас и ще 
получат/са получили през последните 4 седмици І степен професионална 
квалификация; 

- І степен професионална квалификация (ПТУ) след VІ и VІІ клас се 
отбелязва за лицата, които ще завършат/са завършили професионални училища (ПТУ) 
или т.нар. професионални паралелки с прием след VІ и VІІ клас, в резултат на което ще 
получат/са получили през последните 4 седмици свидетелство за завършено основно 
образование и І степен професионална квалификация; 

- основно образование се отбелязва за лицата, които ще придобият/са 
придобили свидетелство за завършено основно образование; 

- начално образование имат лицата, които ще завършат/са завършили през 
последните 4 седмици четвърти клас по действащата система.  
 

Въпрос №63. Посочва се специалността (за ПТУ – професията), съответстваща 
на  степента на образование, посочена във в. №62 (отговори 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08).  

За кодирането на специалността (професията за ПТУ) в анкетната карта се 
използва тризначна  “Класификация на областите на образование и обучение” (за 
кодиране на анкетните карти от наблюдението на работната сила – Приложение 2). 

При кодирането на специалностите/професиите следва да се вземат предвид 
съдържанието и основната, преобладаващата насоченост на учебните програми. 
Критерий за преобладаваща насоченост на една програма, предлагаща придобиване на 
знания и умения в повече от едно професионално направление или област на 
образованието, е хорариумът /броят на часовете/ на изучаваните предмети в определена 
област/направление на образованието, който формира най–голям дял от общия 
хорариум на програмата. Например специалността “биотехнологии” се отнася в 
професионално направление 541 “Производство на храни и напитки” и област на 
образованието 54 “Науки за производството и преработката”, тъй като за тази 
специалност е установено, че предметите в областта на производствените технологии 
преобладават като акцент в програмата и сумарно имат по-голям хорариум, в сравнение 
с предметите от областта на естествените науки (42), направление 421 “Биология и 
биохимия”.  

При отнасянето на специалностите/професиите към определена област на 
образованието следва да се имат предвид и следните специфични особености за някои 
области на образованието и професионални направления: 

Област на образованието 14 “Подготовка на учители и 
педагогически науки”.  Тук се отнасят главно специалности, осигуряващи 
придобиването на образователно-квалификационна степен “специалист” в 
педагогическите колежи, подготвящи бъдещи учители. В тази област се класифицират 
и специалности като “физическо възпитание”, (а не в област 81 “Персонални услуги”, 
направление 813 “Спорт”), “Музика” (а не в област 21 “Изкуства”), “Два чужди езика” 
(а не в област 22 “Хуманитарни науки”, направление 222 “Филологии”) и др., 
изучавани в тези колежи. 

Област на образованието 21 “Изкуства”.  Тук се отнасят главно 
специалности, осигуряващи придобиването на образователно-квалификационни 
степени “бакалавър” и “магистър” във висшите училища/академиите по изкуствата. На 
равнище средно образование в тази област попадат и специалностите, изучавани в 
училищата по изкуствата и в някои професионални гимназии (“фотография”, 
“вътрешна архитектура”, “ полиграфия” и др.) 

Област на образованието 22 “Хуманитарни науки”.  Тук се отнасят 
главно специалности, осигуряващи придобиването на образователно-квалификационни 
степени “бакалавър” и “магистър” в университетите. Всички “филологии” се кодират с 
код 222, с изключение на специалността “българска филология”, която се отнася в 
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направление 223 “Майчин език“ и се кодира с код 220. На равнище средно образование 
в тази област попада специалността “богословие”, изучавана в духовните семинарии. 

Специалностите, изучавани в икономическите университети се отнасят 
главно в две области на образованието, в зависимост от акцента в програмите - в 
област 31 “Науки за обществото и човешкото поведение” и област 34 ”Стопанско 
управление и администрация” 

Област на образованието 42 “Естествени науки”.  Тук се отнасят 
специалности като “биология” и “екология”, но специалността “Екология и опазване на 
околната среда” се отнася в област 85 “Опазване на околната среда”, направление 851 
със същото име. 

 Област на образованието 48 “Информатика”.  Тук специалностите се 
отнасят и кодират в две отделни професионални направления - 481 “Информатика” и 
482 “Използване на компютри”. В първото направление се отнасят образователни 
програми предимно от висшето образование, свързани с изграждането на базов и 
приложен компютърен софтуер. За кодиране на курсове, семинари и други форми на 
повишаване на квалификацията в тази област извън формалното образование се 
използва код 482. Специалности като “компютърни системи и технологии”, при които 
акцентът е насочен към инженерното проектиране и поддържане на компютри (а не 
към софтуера), се отнасят към област 52 “Технически науки”, направление 523 
“Електроника и автоматизация”. 

Област на образованието 52 “Технически науки”.  Тук се отнасят 
главно специалности, осигуряващи знания и умения в инженерното проектиране на 
химичните инсталации и продукти, транспортни средства. Акцентът в тези програми е 
върху инженерното проектиране, за разлика от програмите в областта 54 ”Науки за 
производството и преработката”, при които акцентът е върху производствените 
технологии и добива и преработката на полезни изкопаеми. 

Област на образованието 72 “Здравеопазване”.  Тук се отнасят 
специалности, изучавани в медицинските университети и колежи, а също и 
специалността “Кинезитерапия”, изучавана в Националната спортна академия. В 
средното специално образование се изучават специалностите “Очна оптика” и 
“Ортопедичен техник”, които се класифицират в тази област. 

Област на образованието 76 “Социални услуги”.  В първото 
направление 761 “Грижи за деца и младежки услуги” се класифицират само курсове, 
семинари и др. форми извън формалното образование. Във второто направление 762 
“Социална работа и подпомагане” се включват ограничен брой специалности. 

Област на образованието 81 “Персонални услуги”  обхваща широк 
кръг специалности, свързани с хотелиерството и ресторантьорството, туризма, спорта, 
фризьорски и козметични услуги. Към направление 814 “Домашни услуги” не се 
отнасят специалности от формалното образование,  а се класифицират само курсове, 
семинари и др. 

Област на образованието 86 “Науки за сигурността и 
безопасността” . Тук се класифицират специалности, свързани главно с вътрешната 
сигурност на страната и военното дело. Тези специалности обикновено се придобиват 
във висшите военни училища заедно с военно звание. Специалности, извън 
споменатите по-горе, несвързани с придобиването на военно звание (т.нар. граждански 
специалности), се класифицират според тяхното съдържание в другите области на 
образованието. 

Въпросите от №64 до №67 се отнасят за всички организирани дейности, 
независимо от тяхната продължителност, свързани с обучение, извън формалната 
образователна система. Тези дейности се отнасят към  т нар. неформално обучение.  

Неформалното обучение се определя като обучение, организирано под формата 
на курс, конференция, семинар, следдипломна квалификация, частни уроци или друга 
форма, независимо от това дали имат връзка с настоящата работа на лицето или с 
евентуална бъдеща работа или са от общ интерес – за лични, социални или домашни 
цели. Включват се всички курсове независимо от мястото на провеждането им – в 
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предприятието или извън него; независимо от времето на провеждане – в работно или 
извънработно време; независимо дали се финансират от работодателя или от лицето.  
Неформалното обучение се извършва с прякото участие на преподавател (лектор, 
треньор, инструктор). 

Неформалното обучение не е свързано с придобиване на образователна степен. 
Към него се отнасят: 

Участие в курсове и семинари, имащи за цел получаване или 
подобряване/повишаване на знания и умения в определена област, независимо дали се 
придобива свидетелство, сертификат или не. Посещението на тези курсове може да е 
свързано с усъвършенстване на професионални знания (подобряване на уменията за 
определена работа) или умения за социални и лични цели; 

Участие в семинари, курсове или лекции, включително и такива, които не водят 
до придобиване на определена квалификация, а имат за цел да подпомогнат 
професионалното ориентиране на тези, които започват трудов живот; 

Кореспондентски курсове, теле-обучение или други форми на дистанционно 
обучение за подобряване/повишаване на знания или умения; 

Взимането на частни уроци за подпомагане знанията и уменията, особено като 
допълнение на формалното образование.  Това е допълнително обучение, проведено от 
частен преподавател. Частните уроци през свободното време, напр. за изучаване на 
чужд език за удоволствие също се отнасят към неформалното образование, дори ако 
получената квалификация съответства на определено ниво  (напр. второ ниво на 
съответната система за изучаване на чужд език).  

По-долу са посочени някои примери за курсове и други форми за 
неформално обучение: 

Курсове за обучение, свързани с настоящата работа, организирани от 
работодателя на работното място или в други помещения на работодателя. Посещение 
на курсове, семинари, конференции, организирани от работодателя на работното място 
или в помещения на работодателя. 

Курсове, семинари, провеждани от външна организация (не от работодателя), 
чиято основна дейност е образователна. 

Курсове, семинари, провеждани от външна организация (не от работодателя), 
чиято основна дейност не е образователна. 

Курсове за подготовка на кандидат-студенти. 
Участие в учебни кръжоци. Учебният кръжок се определя като малка група от 

хора, които се събират редовно в продължение на дълъг период от време, планират и 
организират обучението си под ръководството на избран ръководител. Обучението 
може да бъде организирано от образователни дружества на възрастни.   

Участие в подготвително (предварително) обучение за пазара на труда като част 
от програмата за политика на пазара на труда. 

Курсове, семинари, конференции и други, организирани от синдикати или 
асоциации (сдружения, съюзи) на работодателите.  

Курсове, организирани от Агенцията по заетостта или от Бюрата по труда. 
Курсове за изучаване на чужд език. 
Кореспондентски курс. 
Посещение на курсове за лични/социални цели – курсове по изкуство, уроци по 

пиано, уроци по езда, курсове по карате и други. 
Музикални школи, курсове за шофиране, школи за организатори на курсове за 

родители, хобита (напр. тъкане, спорт). 
Указания (инструктаж) или частни уроци от учител или инструктор. 
Други видове обучение, курсове, семинари, конференции. 
В областта на спорта към неформалното обучение се отнасят само програмите, 

в които участниците (професионалисти и аматьори): изучават  правилата и 
техническите похвати в областта на съответния спорт,  подготвят се за участие в 
състезания и изучават правилата за участие в тях. Задължително условие е тези 
програми да се водят от треньор или инструктор. Към неформалното образование се 
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отнасят курсовете за треньори, спортни съдии, арбитри, тъй като те водят до 
придобиване на квалификация и сертификат, който позволява на лицата да упражняват 
съответната дейност. Всички спортни дейности, които не са формално организирани, и 
не се ръководят от треньор/инструктор и са само за удоволствие в свободното време не 
се отнасят към неформалното обучение.             

Въпрос №64. С този въпрос се установява дали през последните четири 
седмици анкетираното лице е посещавало курсове за квалификация, семинари, 
конференции, лекции, частни уроци или друга форма на обучение. 

Форма на обучение е всеки отделен курс, семинар,  конференция, следдипломна 
квалификация, лекция, частен урок и т.н. Частните уроци по отделен предмет, които 
лицето посещава за някакъв период от време (а не отделният учебен час) се считат за 
една форма на обучение. Напр., ако лицето посещава частни уроци по математика и 
английски език, то се счита, че то посещава две форми на обучение. Ако в частните 
уроци се изучават комбинирано при един и същи преподавател два учебни предмета, 
напр. български език (граматика) и литература, то се счита че лицето посещава една 
форма на обучение.  

За лицата, които през наблюдавания период са посещавали някаква форма на 
обучение, се отбелязва код 1 и се задава следващият въпрос (въпрос №65). 

За лицата, които не са посещавали курсове за квалификация, семинари, 
конференции, лекции, частни уроци или друга форма на обучение, се отбелязва код 2 и 
се задава в. №68. 

Извънучилищното (неформалното) обучение може да излиза извън рамките на 
наблюдавания период, т.е. един курс може да започне преди указания във  въпроса 
период и да приключи след края на този период, но информацията, която се получава 
от лицата трябва да се отнася именно за този  период от 4 седмици.  

 
Въпрос №65.  Записва се броят на часовете (астрономически), през които 

лицето се е обучавало само в рамките на наблюдавания период – последните 4 
седмици, независимо, че обучението може да е започнало преди или да продължава 
след този период. 

Часовете на обучение са тези, през които лицето е присъствало на курсове, 
лекции, семинари, конференции, консултации, частни уроци и др. В отговора на 
въпроса се посочват само часовете на обучение (междучасията не се включват), без да 
се включват часовете за самоподготовка и времето за пътуване.   

Ако през последните 4 седмици анкетираното лице е участвало в повече от 
една форма на обучение, записват се часовете от всички форми (но само в рамките 
на тези 4 седмици). 

 
Въпрос №66. Записва се с думи името на последната форма на обучение, в 

която лицето е участвало през последните четири седмици. Необходимо е името на 
курса да се запише възможно най-точно, което ще улесни неговото кодиране. 

 Областта на обучение се кодира в ТСБ съгласно указанията към в.№63. За 
кодирането на областта на обучение се използва “Класификация на областите на 
образование и обучение”.  

Дадените по въпрос №63 указания за класифициране на специалностите и 
професиите могат да се използват изцяло и при класифицирането на курсове, семинари, 
конгреси и др. По-долу се описват някои особени случаи, които биха могли да 
възникнат при кодирането на областта на обучение на курсове и други подобни форми 
на обучение извън формалното образование. 

Курсове по ограмотяване на неграмотни лица, се кодират с код 080, а 
курсове и други форми на обучение, свързани с повишаване на персоналните знания и 
умения, несвързани с определена професия или работно място, като аргументиране и 
презентация пред други лица, ораторско майсторство, развитие на знанията за 
междуличностните отношения, управление на личното време, лидерство и др. подобни, 
се кодират с код 090. 
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Курсове за повишаване квалификацията на учители се кодират с код 140 
независимо от това по кои предмети преподават, но уроците, давани от учители се 
кодират в съответната област на образованието и обучението - например математика - 
460, английски език - 222, български език и литература - 220 и т.н. 

Курсове за бизнес-секретари, офис-секретари и други офис дейности, 
както и курсове за служители от държавната и местната администрация във връзка с 
прилагането на нормативната база, се отнасят към област 34 “Стопанско управление и 
администрация”. Но курсове или семинари за юристи, посветени например на 
прилагането на трудовото законодателство следва да се отнесат към област 38 “Право”. 

Курсове за бъдещи работници като шивачки, тъкачки, мебелисти, и др. 
се отнасят към област 54 “Науки за производството и преработката”, но курсове за 
домашно шиене, готвене, поддържане на дома и др. подобни се отнасят към област 81 
“Персонални услуги”, направление 814 “Домашни услуги”. 

Курсове за лекари и други медицински специалисти и специализациите 
на лекарите в областта на медицината се кодират с кода на областта на образованието 
“Здравеопазване”- 720. Но курсове за бъдещи майки, насочени към опазване здравето 
на малките деца, се отнасят към областта 76 “Социални услуги”, направление 761 
“Грижи за децата и младежта”, като се вписва код 760.  

Всички видове курсове за водачи на моторни превозни средства се 
отнасят към областта 84 “Транспортни услуги” и се кодират с код 840. 

Курсове за бъдещи строителни работници като зидари, мазачи, бояджии 
и др. се отнасят към област 58 “Архитектура и строителство”, но курсове за ремонти на 
дома и други от вида “направи си сам” се отнасят към област 81 “Персонални услуги”, 
направление 814 “Домашни услуги”. 

 
Въпрос №67. Отбелязва се отговор 1, ако интервюираният е участвал в курсове 

и др. форми на обучение, с оглед да получи познания и/или умения за настоящата или 
бъдеща работа, да увеличи доходите си, да увеличи възможностите си за работа и 
напредък в кариерата  в неговата  област или в други области, да подобри като цяло 
възможностите си за напредък и повишение в професията.  

В случай, че лицето участва в някакво обучение от общ интерес, само за да 
добие някакви способности за лични, обществени, домашни, социални или 
развлекателни нужди, на въпрос №67 се отбелязва отговор 2. 

За ученици и студенти, които не работят и не търсят работа, се отбелязва 
отговор 2. 

Ако през наблюдавания период лицето е участвало в повече от една форма на 
обучение, се записва  целта на последната форма (посочена във въпрос №66). 

 
Въпрос №68. Отбелязва се най-високата степен на завършено образование, 

придобита от лицата. За този въпрос важат указанията към в. №62, като се има предвид 
следното :  

- към висше – степен “магистър”, “ бакалавър” се отнасят и лицата, придобили 
степен “висше образование” преди 1996 година; 

- към висше - степен “специалист” се отнасят и лицата, завършили учебни 
заведения, които в годината на завършване на лицето са имали статут на полувисши 
учебни заведения, като им е признато еквивалентно образование. Например 
медицинските сестри и лаборанти, завършили преди 1996 година полувисшите 
медицински институти и положили успешно съответните приравнителни изпити, 
притежават тази образователна степен. На всички други видове специалисти, 
завършили полувисше образование в миналото като учители, библиотекари, техници и 
др. им е признато висше образование, степен “специалист”. 

- към професионално образование с прием след средно образование (ІV степен 
професионална квалификация) се отнасят лицата, които след придобиването на 
диплома за средно образование са завършили техникуми или професионални гимназии 
след завършено средно образование; 
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- към професионално-техническо образование след VІ и VІІ клас /І степен 
професионална квалификация след VІ и VІІ клас/ се отнасят и лицата, завършили в 
миналото вечерен прогимназиален курс за работници, в който са получили диплома за 
основно образование и професионална квалификация; 

- към начално образование се отнасят и тези лица, за които трети клас е бил 
последен клас за завършено начално образование. Тук се включват  и лицата, които 
през наблюдавания период учат в осми клас на езиковите гимназии, техникумите или 
други профилирани училища с прием след седми клас; 

- без начално образование се отбелязва за лицата, които са посещавали, но не са 
завършили успешно начално образование, както и за лицата, които не са посещавали 
училище. 

В най-общия случай отбелязаната  степен на образование във въпрос №68 
трябва да е по-ниска  от тази, посочена във въпрос №62. (И в двата въпроса степените 
на образование са подредени в низходящ ред). 

Например, ако отговорът на въпрос №62 е 03 (висше – степен “специалист”), то 
възможните отговори на въпрос №68 са 04 (професионално обучение/образование с 
прием след средно образование), 05 (средно специално образование), 06 (СПТУ), 07 
(средно общо образование).  

Ако през посочения  период (последните 4 седмици) анкетираното лице е 
придобило определена степен на образование в резултат на обучението си като 
ученик/студент и не е продължило да учи в рамките на формалната образователна 
система или е придобило през този период най-високата степен на образование – 
“ доктор”,  то отговорите на двата въпроса (в. №68 и в. №62) могат да съвпадат. 
Отговорите на тези въпроси съвпадат и в случаите, когато най-високата степен на 
образование, придобита от лицето е висше – степен “бакалавър” и то продължава 
да учи за степен “магистър” (поради това, че тези две степени се отнасят към един 
и същи код – код “2”). 

Въпрос №69. Посочва се специалността, получена при завършване на най-
високата степен на образование (посочена във в. №68). Изписва се с думи точната 
специалност на лицето, получена при завършване на: висше образование – всички 
степени, професионално образование с прием след средно образование, средно 
специално и средно професионално-техническо образование и професионално-
техническо образование (т.е. за лицата, при които е отбелязан отговор 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 08 и 09 на въпрос №68). При това трябва да се има предвид специалността на 
лицето според дипломата, получена при завършване на учебното заведение, а не 
професията, която упражнява. За лицата, завършили СПТУ и ПТУ, се записва 
придобитата при завършване на училището  професия. 

 Ако лицето е завършило повече от една специалност от една и съща степен на 
образование (например висше), записва се  последната завършена от него специалност. 
Напр.  ако анкетираното лице е завършило специалностите “Българска филология” и 
“Журналистика”, записва се тази, която е завършена последна.  

За кодирането на специалността важат указанията към въпрос №63. 
 
Въпрос №70. Записва се с четири знака годината на завършване на най-

високата степен на образование, отбелязана във въпрос №68. Ако лицето не може да 
посочи годината на завършване или няма завършено начално образование в 
квадратчетата не се записва нищо. 

Въпрос № 71. Отбелязва се дали лицето има призната група инвалидност или 
проценти на загубена работоспособност. Призната е тази инвалидност, която е 
освидетелствана със съответен документ от ТЕЛК (Териториална експертна лекарска 
комисия) или НЕЛК (Национална експертна лекарска комисия):  

- отговор 1 се отбелязва за лицата, които са освидетелствани от ТЕЛК и 
имат призната над 90% загубена работоспособност (или първа група инвалидност);  
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- отговор 2 се отбелязва за лицата, които са освидетелствани от ТЕЛК и 
имат призната от 71% до 90% загубена работоспособност (или втора група 
инвалидност);  

- отговор 3 се отбелязва за лицата, които са освидетелствани от ТЕЛК и 
имат призната от 50% до 70% загубена работоспособност или трета група инвалидност;  

- за лицата, които нямат призната група инвалидност или проценти на 
загубена работоспособност се отбелязва отговор “Не”, код 4. 
                          С отговора на въпрос №71 завършва анкетирането на лицето. 
Проверете още веднъж отговорите и благодарете за участието. 

 
Въпроси А2, А3 и А4 се отнасят само за анкетьора!  
 
Въпрос А2. Отбелязва се дали сведенията са получени лично от лицето – 

отговор 1 или от друг член на домакинството – отговор 2. Не се записва името на 
анкетираното лице или на лицето, което е дало сведенията. 

Въпрос А3. Тук анкетьорът трябва да посочи собствената си преценка дали 
отговорите, които лицето е дало по отношение на това дали работи, дали има работа 
или търси работа, т.е. по отношение на икономическата му активност, отговарят на 
истината. 

Само, ако анкетьорът има съществено основание да предполага, че 
отговорите на лицето не са достоверни, загражда код 2. В случай, че няма такива 
основания загражда отговор 1.    

Въпрос А4. Анкетьорът записва за колко минути е провел интервюто със 
съответното лице и е попълнил анкетната карта по време на посещението в 
домакинството. 

 
ПОПЪЛВАНЕ НА РАЗДЕЛ ІІ. „НЕАНКЕТИРАНИ ЛИЦА” 
 

 
Раздел ІІ. „Неанкетирани лица”  се попълва в случаи на неанкетирани лица в 

рамките на домакинство, в което има и анкетирани лица.  
Ако в рамките на дадено домакинство за някой от неговите членове не може да 

се получи информация, поради това че отсъства и близките му не могат да дадат данни, 
или лицето категорично отказва да отговаря на въпросите, анкетьорът попълва въпрос 
№1 на този рездел, като отбелязва съответната причина.  

Номерът на неанкетираното лице се записва в колоната така, както е  посочен в 
списъка на домакинството (в.2) в раздел І. „Данни за домакинството” от Карта за 
домакинството.  

Ако лицето е отговорило на въпросите в анкетната карта (дори и с малки 
пропуски), на въпрос №1 не се отбелязва нищо. 

 
 

 Приложение 1 
                                    
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА 
 
РАБОТНА СИЛА (текущо икономически активно население) са лицата на 15 и 

повече навършени години, които влагат или предлагат своя труд за производство на 
стоки и услуги. Работната сила включва заетите и безработните лица. 

 
ЗАЕТИ ЛИЦА са лицата на 15 и повече навършени години, които през 

наблюдавания период: 
   - извършват работа за производство на стоки и услуги поне 1 час, за което 

получават работна заплата или друг доход; 
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  - не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради отпуск, 
болест, бременност, раждане и отглеждане на малко дете (за периода, през който 
получават пълния размер на възнаграждението си), неблагоприятни климатични 
условия, стачка или други подобни причини. 

В групата на заетите се включват лицата, работещи срещу заплащане в пари 
или в натура; лицата, които управляват собствено предприятие, фирма или стопанство 
или извършват самостоятелно друга работа, за която получават доход; лицата, 
работещи без заплащане във фирми, предприятия, стопанства на родствени лица, 
членове на техните домакинства.  

СТАТУС В ЗАЕТОСТТА - според статуса в заетостта лицата се класифицират в 
следните групи: 

  - работодатели - лицата, които сами или в съдружие с други лица управляват 
собствени предприятия (фирми, стопанства), работят под аренда или извършват 
самостоятелно друга дейност, като наемат на работа поне едно лице; 

- самостоятелно заети лица - лицата, които сами или с други лица, извършват 
стопанска дейност, работят на свободна (частна) практика, работят под аренда или 
извършват самостоятелно друга дейност, като не наемат на работа други лица; 

  - наети лица - лицата, извършващи работа, за която получават възнаграждение 
в пари или в натура под формата на работна заплата, възнаграждение по граждански 
договор или друго възнаграждение, работещи в обществени предприятия и 
организации или за частен работодател; 

  - неплатени семейни работници - лица, които работят без заплащане във 
фирма, предприятие, стопанство на родствено лице от същото домакинство. 

БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА - лицата на 15 -74 навършени години, които нямат работа 
през наблюдавания период, като едновременно с това търсят активно работа през 
период от четири седмици, вкл. наблюдаваната, и са на разположение да започнат 
работа до две седмици след края на наблюдавания период. 

За безработни се считат и лицата, които не търсят активно работа, но очакват да 
започнат работа до 3 месеца след наблюдавания период. 

Студенти, домакини, пенсионери и други лица, които обикновено не извършват 
икономическа дейност, също се считат за безработни през наблюдавания период, ако 
удовлетворяват посочените критерии за безработни лица. 

ЛИЦА ИЗВЪН РАБОТНАТА СИЛА (текущо икономически неактивно 
население) - лицата, които не са заети, нито безработни през наблюдавания период. В 
тази група се отнасят и лицата, които са в допълнителен отпуск за гледане на дете до 2-
годишна възраст. 

Лицата,  отбиващи задължителна военна служба, не се разпределят по 
икономическа активност. 

 
АНАЛИТИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ: 
КОЕФИЦИЕНТ НА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ - съотношението между 

работната сила и населението на 15 и повече навършени години. 
КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАЕТОСТ - съотношението между броя на заетите лица и 

населението на 15 и повече навършени години. 
КОЕФИЦИЕНТ НА БЕЗРАБОТИЦА (равнище на безработица) - 

съотношението между броя на безработните лица и работната сила. 
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                                          Приложение 2 
Класификация на областите на образование за кодиране на 

“Анкетна карта за наблюдение на работната сила” 
  
 
Код Области на образованието  

080 Програми за ограмотяване (само за неформално обучение) 
090 Персонални знания (само за неформално обучение) 

  
 Образование  

140 Подготовка на учители и науки за образованието 
  
 Хуманитарни науки и изкуства 

210 Изкуства 
220 Хуманитарни науки (без чуждоезиково обучение) 
222 Чуждоезиково обучение 

  
 Науки за обществото, стопанско управление и право 

310 Науки за обществото и човешкото поведение 
320 Журналистика и научно-техническа информация 
340 Стопанско управление и администрация 
380 Право 

  
 Естествени и физически науки, математика и информатика 

420 Естествени науки 
440 Физически науки 
460 Математически науки 
481 Информатика  
482 Използване на компютри  

  
 Технически  науки, производство и строителство 

520 Технически науки 
540 Науки за производството и преработката 
580 Архитектура и строителство 

  
 Селско стопанство и ветеринарна медицина 

620 Науки за селското и горското стопанство 
640 Ветеринарна медицина 

  
 Здравеопазване и социални услуги 

720 Здравеопазване 
760 Социални услуги 

  
 Услуги 

810 Персонални услуги 
840 Транспорт 
850 Опазване на околната среда 
860 Науки по сигурността и безопасността 

  
890 Други неопределени специалности 
990 Непосочена специалност 

 


