
УКАЗАНИЯ  
ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ МОДУЛ “ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА РАБОТАТА И РАБОТНОТО ВРЕМЕ” КЪМ НАБЛЮДЕНИЕТО НА 

РАБОТНАТА СИЛА – ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2004 ГОДИНА 
 
 
 
 

           І. Общи указания 
 

Съгласно Националната програма за статистически изследвания 
през второто тримесечие на 2004 г. към наблюдението на работната сила 
е включен допълнителен модул “Организация на работата и работното 
време”. Необходимостта от това произтича от изискванията на 
Регламент  № 247/2003  на Европейската комисия. 

Въпросите от допълнителния модул “Организация на работата и 
работното време” засягат главно наетите лица и в по-малка степен 
самостоятелно заетите. Те са свързани с вида на работното време, работата 
на смени, нетипичното време на работа – напр. в събота или неделя, в 
празнични дни и др.,  и са разположени в основната карта за наблюдението 
на работната сила, между останалите въпроси, предназначени за описание на 
работата.  

 
 

ІІ. Указания за попълване на въпросите от допълнителния модул  
 
Всички въпроси от допълнителния модул се отнасят за основната 

работа на заетите лица. Те имат самостоятелна номерация – М1, М2, 
М3...и.т.н.  

 
Въпрос М1. Този въпрос се отнася само за лицата, които работят на 

непълно работно време, и с него се конкретизира в какво точно се изразява 
този вид работно време.  

- ако ежедневно (всеки ден) лицето работи по-малко часове 
дневно от нормално установената продължителност  на работния ден, напр. 
лицето работи 6 часа вместо 8, се отбелязва код 1; 

- ако в рамките на работната седмица лицето постоянно работи 
половин ден по-малко от нормално установената продължителност на 
работната седмица, напр. 4 дни и половина вместо 5 дни, се отбелязва код 2; 

- ако в рамките на работната седмица лицето работи по-малко 
дни от нормално установената продължителност на работната седмица, напр. 
3 дни вместо 5, се отбелязва код 3; 



- ако в рамките на работната седмица лицето работи 
едновременно по-малко дни от нормално установената продължителност 
на работната седмица и по-малко часове дневно, напр. 3 дни по 4 часа на 
ден вместо 5  дни по 8 часа на ден, се отбелязва код 4; 

- ако в рамките на месеца лицето работи само 2 седмици вместо 4 
(две последователни седмици или през седмица), се отбелязва код 5; 

-  ако в рамките на месеца лицето работи само 1 седмица вместо 
4, се отбелязва код 5; 

- ако лицето работи на друг вид непълно работно време, който не 
съответства на нито един от посочените по-горе, се отбелязва код 6 и се 
записва точно неговият вид. 

 
Въпрос М2. Този въпрос се отнася за лицата, които са отговорили, че 

са работили повече часове през наблюдаваната седмица: поради полагане на 
извънреден труд – в. № 17, код 1, и тези, които са работили извънредно със 
знанието на работодателя - в. № 17.А, код 1. Към въпрос М2 се посочва 
само броят на часовете, които са заплатени или ще бъдат заплатени. 
Общият брой на извънредно отработените часове се посочва във въпрос № 
17.Б. 

 
Въпрос М3. Този въпрос е аналогичен на въпрос М1, но се отнася за 

лицата, които по някаква причина през наблюдаваната седмица са 
отсъствали от работа. За него важат указанията  към въпрос М1. 

 
Въпрос М4. Този въпрос се отнася само за самостоятелно заетите 

лица. Предназначението му е да се установи дали тази категория заети могат 
самостоятелно да определят работата, която извършват и начините, по които 
да я извършват.  

 
Въпрос М5. Този въпрос се отнася само за самостоятелно заетите 

лица. Неговото предназначение е да се установи дали те могат 
самостоятелно да определят работното си време, т.е. дали могат да определят 
началото и края на работния ден и времето за почивки. 

 
Въпрос М6. С този въпрос се установява дали за един или повече 

клиенти, фирми, потребители работи обикновено самостоятелно заетото 
лице. За самостоятелно заетите лица в селското стопанство, които 
произвеждат само за потребление в домакинството се загражда отговор 1. 
За тези, които продават поне част от произведеното се отбелязва отговор 1 
или 2 в зависимост от това дали продават на повече клиенти (напр. на 
пазара) или продукцията им се изкупува от един и същ клиент или фирма.   

След отговора на този въпрос се прескача на въпрос № М13. 
 



Въпросите с номера М7 до М12 се отнасят за наетите лица. 
Въпрос М7. Предназначението на въпроса е да се установи дали на 

основното работно място на лицето работата е организирана на смени и дали 
лицето работи на смени. 

Под работа на смени се разбира такава организация на работата, 
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 (едни и същи операции). 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 почивни 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. 

За лицата, които обикновено работят на смени се загражда отговор 1, 
за лицата, които понякога работят на смени – отговор 2,  а за тези които не 
работят на смени – отговор 3. 

Ако лицето не работи на смени, се прескача на въпрос М10. В 
останалите случаи се преминава на въпрос М8. 

Въпрос М8. С този въпрос се определя конкретният вид на сменната 
работа. При определянето на отговора на този въпрос е важно да се 
разграничи дали процеса на работа е непрекъсваем т.е. извършва се 7 дни в 
седмицата, 24 часа на ден, дали е такъв, при който има прекъсване на работа 
само в почивните дни (събота и неделя) – полунепрекъсваем, или е с по-
често (ежедневно)  прекъсване. При това трябва да се има предвид 
конкретния процес на работа на лицето, а не на предприятието като цяло. 
Например, постоянна охрана (24 ч. без прекъсване) в предприятие с 
полунепрекъсваем процес на работа.    

Ако лицето работи при непрекъсваем процес на работа се отбелязва 
един от кодовете 1, 2 или 3 в зависимост от вида и продължителността на 
смените: 

- ако на конкретното работно място на лицето в предприятието е 
с непрекъсваем процес на работата и е организирана на 4 или 3 смени, се 
загражда отговор 1; 

- ако работата е с непрекъсваем режим и лицето редува 24 часа 
работа с 48-72  часа почивка, се загражда отговор 2; 

- ако работата е с непрекъсваем режим и лицето редува 12 часа 
работа  с почивка в интервала от 24 до 60 часа, се загражда отговор 3; 
           При т. нар. полунепрекъсваем режим има прекъсване на процеса на 
работа в предприятието (на работното място) в почивните дни, т.е. 5 дни в 



седмицата, 24 часа на ден. В случай, че лицето работи при такъв режим  на 
работа се загражда отбелязва отговор 4, независимо от броя на смените – 
най-вероятно З и продължителността на смените и почивките. 
 

- ако лицето работи на двусменен дневен режим, се загражда отговор 5, 
независимо от начина на редуване на смените – всеки ден (т.е. един ден 
сутрин, един ден следобед)  или седмично (т.е. една седмица сутрин, една 
седмица следобед), месечно или по друг начин. 

- ако лицето работи на двусменен режим, който включва дневна и 
нощна смяна, и лицето работи понякога дневна, понякога нощна смяна, се 
загражда отговор 6, независимо от начина на редуване на смените – през ден 
(т.е. един ден дневна, след това нощна)  или седмично (т.е. една седмица 
дневна, една седмица нощна), месечно или по друг начин; 

- ако лицето работи на смени, но видът на сменния режим не се 
отнася към нито един от посочените по-горе, се загражда отговор 7 и се 
записва неговият вид. При огледа на анкетната карта следва 
внимателно да се провери дали описаният начин не е аналогичен на 
някои от изброените възможности за отговор (кодове 1 - 6) и при 
необходимост да се коригира. 

 
Въпрос М9. Чрез отговора на този въпрос се установява  дали 

работата на смени е удобна за лицето от гледна точка на личния му живот -  
от гледна точка на съвместяване на личните и семейни задължения с 
трудовите му задължения. Отбелязва се отговорът по преценка на лицето: 

- отговор 1  в случай, че работата на смени устройва лицето от 
гледна точка на личния му живот; 

- отговор 2 в случай, че работата на смени не е удобна за лицето 
от гледна точка на личния му живот. 

 
Въпрос М10. С този въпрос се определя как е организирано 

обичайното работно време на лицето на основната работа от гледна точка 
на това дали е с фиксирано начало и край или е с променливи граници.  

Ако обичайното работно време на лицето е с фиксирано начало и 
край, например от 8.30 до 16.30, без възможност за започване/приключване 
на работния ден по-рано или по-късно, се отбелязва код 1, след което се 
прескача на въпрос М13. 

Работно време с фиксирани граници могат да имат и лица, които 
ползват допълнителен платен отпуск за ненормиран работен ден, т.е. които 
са длъжни  при необходимост да изпълняват трудовите си задължения и след 
изтичането на редовното работно време. 

Ако обичайното работно време на лицето е с променливи граници 
(началото и краят на работния ден не са фиксирани), се отбелязва код 2.   



С променливи граници е работното време на по-голямата част от 
преподавателите в различните видове учебни заведения. 

Въпрос М11. На този въпрос отговарят само лицата, които са 
посочили, че обичайното им работно време е с променливи граници. 

Отговор 1 се отнася за случаите, когато началото и краят на работния 
ден не са фиксирани, но броят на работните часове на ден е определен - 
например 8 часа. В този случай лицето може да започне работа по-рано и да 
приключи по-късно от определеното с колективния трудов договор работно 
време, но трябва да отработи всеки ден определения в договора брой часове 
– например работният ден може да започне в 9.30 ч. и да завърши в 17.30 ч. . 
При този вид работно време не е валидна т.нар. системата за отчитане на 
кредитни и дебитни часове, която позволява ползването на  почивни 
(свободни) часове. 

Отговор 2 се отнася за случаите, когато броят на работните часове 
за седмица, месец или друг период по-малък от година е определен, но 
съществува и възможност броят на отработените часове през отделните дни 
да се различава. При този  вид работно време е валидна т.нар. системата за 
отчитане на кредитни и дебитни часове, която позволява ползването на  
почивни (свободни) часове, но не и на цял почивен ден. Но за този период 
(седмица, месец) отработените часове трябва да съответстват на тези, 
определени с колективния трудов договор. Например определеното с  
договора седмично работно време е 40 часа (при петдневна работна седмица) 
и нормалната продължителност на работния ден е 8 часа. В един от дните 
лицето е работило 7 часа (т.е. ползвало е предварително - на кредит, 1 
почивен час), но в един от останалите дни трябва да отработи този час. Или 
лицето е отработило в един от дните 9 часа вместо 8 (т.е. има дебит от 1 час 
– отработило предварително 1 час), но в един от следващите дни може да 
ползва един почивен час. Този вид работно време не бива да се смесва със 
случаите, когато лицето има пълна самостоятелност при определяне 
организацията на работното си време – при такива случаи се загражда код 6. 

Отговор 3 се отнася за случаите, когато броят на работните часове 
за седмица, месец или друг период по-малък от година е определен, но 
съществува възможност броят на отработените часове през отделните дни да 
се различава съществено, както и да се ползва цял свободен ден. Този  вид 
работно време е аналогичен на работното време, посочено към  отговор 2, но 
с тази разлика че позволява освен на почивни часове ползването на цял 
почивен ден. 

Отговор 4 се отнася за случаите, когато в сключения между 
работодателя и лицето договор е фиксиран само годишният брой часове, 
които лицето трябва да отработи (например 1200 часа), като 
разпределението на часовете по седмици и месеци може да се различава през 
годината. 



Отговор 5 се отнася за случаите, когато началото и краят на 
работното време обикновено се различават по дни или седмици и са 
определени по индивидуално споразумение с работодателя. Към този 
отговор следва да се отбелязват и преподавателите в училищата или висшите 
учебни заведения, които не са с фиксирано начало и край на работния ден, а 
имат определен норматив от часове, разпределени според утвърдена от 
ръководителя на учебното заведение програма.   

Отговор 6 се отнася за случаите, когато лицето самостоятелно 
определя организацията на работното си време – началото и края на 
работния ден и неговата продължителност. 

Отговор 7 се отнася за лицата, които работят само при повикване. 
Работата при повикване се състои в това, че работодателят не осигурява 
регулярна работа на лицето, а то се явява на работа само, когато има 
необходимост от това, т.е. когато работодателят го е извикал на работа. При 
този вид работа също има договор, сключен между работодателя и лицето, 
но в него не се посочват часове, които лицето трябва да отработи, или по 
изключение има споразумение  за минимален брой часове. Работещите при 
повикване могат да бъдат включени в графика за работа за няколко 
последователни дни или седмици, но по принцип те нямат редовен график за 
работа. Към работещите при повикване не се отнасят лицата, при които  
характерът на работата е такъв, че при непредвидени обстоятелства могат да 
бъдат извикани на работа, т.е. лицата, които са “дежурни на  повикване”. 

Към отговор 7 се отнасят лицата, на които работното време е с 
променливи граници, но не се отнася към нито един от изброените по-горе. 
Тук напр. се отнасят случаите, когато е фиксирано началото на работния ден 
и се работи до приключване на определената работа.  

 
Въпроси М13 до М20 от модула се отнасят за всички заети лица. 
Въпрос М13.  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. 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, на които по-малко от половината от 
работните  дни, но поне един ден през период 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 М15.  Под работа през нощта  най-общо следва да се  разбира 

работа през  обичайното за сън време (това са часовете от 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 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, на 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 М17. Трябва да се има предвид само работата, извършвана 

съгласно формалните трудови задължения и установения режим на работа. 
За наетите лица, 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 М19. Както и към въпрос М17 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.  

 
 
 Въпроси М12, М14, М16, М18 са сходни и те имат за цел да 

определят дали посочената в съответния предходен въпрос специфична 
организация на работа (вечер, през нощта, в съботни и неделни дни) е удобна 
за лицето, от гледна точка на съвместяването с други дейности, като 
обучение, грижи за деца и други членове на семейството, или предпочитана 
поради по-добро заплащане или  други подобни причини.  

 


