
Данните се използват само 
за статистически цели

Област…………………………………….. (01-28)

Населено място:  Гр.(с.).............…….. (град - 1, село - 2)

Номер на гнездото в областта

Номер на домакинството в гнездото (01-48)

Дата на последния ден на наблюдавания период
ден  месец       година

2004

      ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

              А Н К Е Т Н А  К А Р Т А 



II. Карта за лицето

Попълва се за всички лица на 15 и ПОВЕЧЕ НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ, живеещи постоянно
в домакинството. 
Сведенията за лицата се отнасят за календарната седмица (от понеделник до неделя), 
предхождаща седмицата, в която се провежда интервюто.
Подходящите отговори се подчертават и се загражда цифрата, отпечатана срещу 
съответния отговор в колоната "Код". Ако в колоната "Код" срещу даден въпрос има 
квадратчета, в тях се нанасят цифри, според съдържанието на въпроса.

Ако за някои от членовете на домакинството не могат да се получат сведения,
   се отбелязва отговор на въпрос 66.

№ Въпроси

                                                       Отговори

1.
Пореден номер на анкетираното лице в домакинството 
(както е посочено в картата за домакинството)

2. 

Пореден номер на съпругата/съпруга на анкетираното 
лице (както е посочен в списъка на членовете на 
домакинството - раздел І)

3

Пореден номер на бащата на анкетираното лице (както 
е посочен в списъка на членовете на домакинството - 
раздел І)

4

Пореден номер на майката на анкетираното лице (както 
е посочен в списъка на членовете на домакинството - 
раздел І)

5. Семейно положение
 - неженен (неомъжена) 1
 - женен (омъжена) 2
 - вдовец (вдовица) 3
 - разведен (разведена) 4

6. Гражданство

 - българско 01
 - българско и друго 02
 - друго, посочете страната ………………………….          (кодира се в ТСБ)

7. Отнася се за анкетьора

Ако лицето е на срочна служба (войник),заградете отговор 1, ако е учащ във военно 
учебно 
заведение - отговор 2. С това 
интервюто за тези лица завършва. 
За останалите лица заградете отговор 3 и 
продължете със следващите въпроси.

Лицето е войник 1 Прескочи на в.62
Лицето е учащо във военно учебно заведение 2
Лицето не е войник и не учи във военно учебно 3 Премини на в.8

Ако до кода, съответстващ на отговора на лицето, е записано "Прескочи на в….." на 
лицето трябва да се зададе въпроса с посочения номер, ако няма записано нищо се 
задава следващия по ред въпрос!

Код



заведение



№ Въпроси

                                                       Отговори
8.

През МИНАЛАТА СЕДМИЦА работили ли сте някаква 
работа срещу заплащане или друг доход (поне 1 час)?
 

Да………………   1 Прескочи на в.11
 Не………………   2

9. Бяхте ли ангажиран през МИНАЛАТА СЕДМИЦА с някоя 
от следните дейности:
  - производство на селскостопански продукти 
(отглеждане на животни, плодове, зеленчуци, зърнени 
култури, събиране на билки, извършване на 
селскостопански услуги), ако осигуряват значителна 
част от потреблението на домакинството или част от 
които, макар и малка, продавате или разменяте 
  - продажба на плодове, цветя, вестници, списания, 
книги, картини, сувенири и други стоки

Да………………   1 Прескочи на в.11
 Не………………   2

10. Работили ли сте през МИНАЛАТА СЕДМИЦА без 
заплащане във фирма, предприятие, стопанство на 
родствено лице, член на Вашето домакинство?

Да………………   1
 Не………………   2 Прескочи на в.19

11. На пълно или на непълно работно време 
работите на ОСНОВНАТА СИ РАБОТА?
       - на пълно работно време 1 Прескочи на в.13
       - на непълно работно време 2 Премини на в. М1
       - не може да прецени 3 Прескочи на в.13

М1 В какво конкретно се изразява непълното 
работно време? 
          (Прочетете отговорите)

    - по-малко часове  дневно………………….. 1
    - половин ден по-малко седмично……. 2
    - по-малко дни седмично………………… 3
    - по-малко часове дневно и по-малко дни 
седмично…………………… 4
    - една на две седмици (две седмици в месеца) 5
    - една седмица (5 работни дни) в месеца 6
    - друго, посочете какво…………………….. 7

12. Каква е главната причина да работите на непълно 
работно време?

  - няма достатъчно работа (недостиг на материали, 
финансови средства, клиенти и др., включително 
принудително намаление на работното време от 
работодателя по тези причини) 1
  - успял е да намери само такава работа 2
  - заболяване или инвалидност 3
  - посещава учебно заведение или курсове за  
квалификация 4

  - грижи се за дете или болен член на семейството 5
  - други лични причини или семейни задължения 6

  - не е искал работа с по-голяма продължителност 7

Код



  - друга, посочете каква…………………………………. 8
13. Колко часа седмично работите ОБИКНОВЕНО на 

ОСНОВНАТА РАБОТА ?

Ако лицето не може да посочи часовете, защото 
се различават значително през различните 
седмици, или лицето обикновено не работи, а 
работата е била случайна за седмицата, 
запишете "00".
Ако не могат де се получат данни по други 
причини, запишете "ХХ".



№ Въпроси

                                                       Отговори
14. През МИНАЛАТА СЕДМИЦА работили ли сте на 

ОСНОВНАТА РАБОТА по-малко отколкото обикновено 
работите (имало ли е период от време през който не 
сте били на работа), поради болест, отпуск, липса на 
достатъчно работа, неподходящи климатични условия, 
стачка или други причини?

Да………………   1
 Не………………   2 Прескочи на в.16

15. Каква е главната причина, поради която сте работили 
по-малко от обикновено (не сте били на работа за 
определен период от седмицата)?

  - болест, злополука, временна нетрудоспособност 01
  - годишен отпуск 02
  - посещава учебно заведение или курсове за 
квалификация 03
   - лични причини или семейни задължения, 
вкл.неплатен отпуск по лични причини (без отпуск за 
раждане и отглеждане на дете) 04
  - отпуск за раждане и отглеждане на дете 05
  - неблагоприятни климатични условия 06
  - стачка или друг трудов спор 07
  - липса на достатъчно работа (недостиг на материали, 
финансови средства, клиенти и др., вкл. принудителен 
неплатен отпуск или намаление на работното време от 
работодателя по тези причини) 08

Прескочи на в.17.А

  - започнал или сменил работа през седмицата 09
  - напуснал (прекратил) работа през седмицата, без да 
е започнал друга през същия период 10
  - часовете варират поради гъвкаво (плаващо) работно 
време 11
  - официални празници 12
  - друга, посочете каква………………………………….. 13
  

16. През МИНАЛАТА СЕДМИЦА работили ли сте на 
ОСНОВНАТА РАБОТА  повече часове  отколкото 
ОБИКНОВЕНО работите (извънреден труд, при гъвкаво 
работно време и др.)?

Да………………   1
 Не………………   2 Прескочи на в.17.А

17. По каква причина сте работили повече от обикновено?
  -  извънреден труд 1 Прескочи на в.17.Б
  -  поради гъвкаво (плаващо) работно време 2
  -  друга причина, посочете каква……………….. 3

17.А През някои от дните на миналата седмица работили ли 
сте извънредно (по нареждане или със съгласие на 
работодателя)?

Да………………   1
 Не………………   2 Прескочи на в.18

17.Б. Колко часа работихте извънредно през миналата 
седмица?

М2 За колко от тях Ви е платено или ще Ви бъде 
платено ?

Код



18. Колко часа общо сте работили през МИНАЛАТА 
СЕДМИЦА на ОСНОВНАТА РАБОТА?
Ако лицето не може да посочи часовете, 
запишете "ХХ"   Прескочи на в.25

Ако лицето отговори, че няма отработени 
часове, т.е. "00" това означава, че лицето не е 
работило. Върнете се на въпроси 8,9,10. 
Поправете отговорите на "Не", код 2 и 
продължете по указания ред на въпросите.



№ Въпроси

                                                       Отговори
19. Въпреки че не сте работили, имали ли сте през 

МИНАЛАТА СЕДМИЦА някаква работа (собствена 
фирма или стопанство), от която сте отсъствали 
временно поради болест, отпуск, майчинство или друга 
причина?

Да………………   1
 Не………………   2 Прескочи на в.35

20. Каква е била главната причина да не бъдете на работа през 
МИНАЛАТА СЕДМИЦА?

  - болест, злополука, временна нетрудоспособност 01
  - годишен отпуск 02
  - посещава учебно заведение или курсове за квалификация 03
  - неплатен отпуск до един месец  поради лични причини или семейни 
задължения

04 Прескочи на в.22

  - отпуск за раждане и отглеждане на дете до получаване на пълния 
размер (90%)  на възнаграждението 05
  - допълнителен частично платен или неплатен отпуск за отглеждане 
на дете до 3 годишна възраст 06 Прескочи на в.36
  - неблагоприятни климатични условия 07
  - стачка или друг трудов спор 08
 - частично платен отпуск (над 50% от обичайното възнаграждение), 
без отпуска за отглеждане на дете 09

Прескочи на в.22

  - липса на достатъчно работа по технически или икономически 
причини (за самостоятелно заетите) 10
  - принудителен НЕПЛАТЕН ОТПУСК или друго прекъсване на работа 
по причини на работодателя 11 Премини на в.21
  - работата е със сезонен характер БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ в 
междусезонния период 12
  - друго НЕПЛАТЕНО отсъствие, с продължителност по-голяма от 1 
месец, посочете какво………………………….. 13

Прескочи на в.36

  - друго ПЛАТЕНО отсъствие, посочете какво …………… 14 Прескочи на в.22

21. За какъв период сте в принудителен неплатен отпуск?

 - до 1 месец 1

 - над 1 месец до 3 месеца 2

 - над 3 месеца 3 Премини на в.36

 - за неопределен период 4
22. На пълно или на непълно работно време работите на 

основната  си работа?
       - на пълно работно време 1 Прескочи на в.24

       - на непълно работно време 2 Премини на в.М3

       - не може да определи 3 Прескочи на в.24

М3 В какво конкретно се изразява непълното 
работно време? 
(Прочетете отговорите)

    - по-малко часове  дневно………………….. 1
    - половин ден по-малко седмично……. 2
    - по-малко дни седмично………………… 3
    - по-малко часове дневно и по-малко дни 
седмично…………………… 4
    - една на две седмици (две седмици в месеца) 5
    - една седмица (5 работни дни) в месеца 6
    - друго, посочете какво…………………….. 7

23. Каква е главната причина да работите на непълно 
работно време?

Код



  - няма достатъчно работа (недостиг на материали, 
финансови средства, клиенти и др., включително 
принудително намаление на работното време от 
работодателя по тези причини) 1
  - успял е да намери само такава работа 2
  - заболяване или инвалидност 3
  - посещава учебно заведение или курсове за  
квалификация 4
  - грижи се за дете или болен член на семейството 5

  - други лични причини или семейни задължения 6
  - не е искал работа с по-голяма продължителност 7

  - друга, посочете каква…………………………………. 8



№ Въпроси

                                                       Отговори
24. Колко часа седмично работите ОБИКНОВЕНО на 

ОСНОВНАТА РАБОТА?
Ако лицето не може да посочи часовете, защото 
се различават значително през различните 
седмици, запишете "00".  
Ако не могат де се получат данни по други 
причини, запишете "ХХ".

25. Желаете ли да работите с по-голяма или с по-малка 
продължителност на работното време (свързано със 
съответно различно възнаграждение), отколкото 
понастоящем  работите? 

Да, с по-голяма продължителност 1
Да, с по-малка продължителност 2 Прескочи на в.27
Не 3 Прескочи на в.28

26. По какъв начин бихте увеличили работното време 
(работните часове) за седмицата (вкл. и почивните 
дни)? (прочетете отговорите)

             - чрез допълнителна работа 1
             - чрез смяна на работата с друга с по-голяма 
продължителност 2
             - само в  рамките на сегашната работа 3
             - независимо по какъв начин 4

27. Колко часа седмично желаете да работите - общо?

28. Описание на основната работа 
Следващите въпроси (28.А до 28.Р) се отнасят за 
Вашата ОСНОВНА РАБОТА

28.А. Къде работите? (За кого работите?)

………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
Наименование на предприятието,фирмата, 
организацията или име на работодателя

28.Б. Каква е основната дейност на предприятието, 
фирмата, стопанството, в което работите?

(за лицата, упражняващи свободна професия, частна 
практика или друга самостоятелна дейност, се 
посочва вида на дейността, с която са били заети)

………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
(напр. търговия на дребно, изкупуване на 
селскостопански продукти производство на 
инструменти и сечива, адвокатски услуги и т.н.) (Кодира се в ТСБ)

Код



№ Въпроси
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28.В. От кога работите в това предприятие, фирма, 

стопанство, за този работодател или извършвате 
самостоятелна дейност?

 - ако е 2000 
или след нея, 
премини на        
 т.б

     а) посочете годината
 - ако е 1991 
или преди нея, 
прескочи на

в.28.Г

     б) посочете месеца         Премини на в.28.Г
(01-12)

28.Г. В кое населено място работите?

  В същото, в което живее 1
  В друго, посочете кое: 2
        в България:            
                   Гр.с. ………………………..         (1-2)

(Кодира се в
                   Област ………………………      (01-28)      ТСБ)

        в чужбина, посочете страната
           ……………………………………..

28.Д. Като какъв работите?

……………………………………………………
……………………………………………………
       Наименование на професията (Кодира се в
(напр.електроинженер, чиновник в склад, 
машинописка, носач на гарата

ТСБ)

28.Д.1Опишете накратко  вида на дейността, която 
извършвате

………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………..
(напр. преподава математика в основно училище, 
извършва ремонт на електродомакински уреди, 
изработва ръчно кожени изделия, ръководи финансов 
отдел в министерство, извършва настройка на 
струг и т.н.)

28.Е В трудовите Ви задължения включва ли се контрол 
върху работата на други лица?

Да………………   1
 Не………………   2

28.Ж. Като самостоятелно зает или като нает срещу работна 
заплата работите ?

  (прочетете отговори от 1 до 5)

Код



   - нает в частно предприятие, фирма, стопанство 
срещу надница, заплата, възнаграждение по 
граждански договор или друго възнаграждение 1
   - зает в държавно, общинско или смесено (държавно, 
общинско и частно ) предприятие срещу надница, 
заплата, възнаграждение по граждански договор или 
друго възнаграждение 2

Прескочи на в.28.К.

  -самостоятелно зает в собствена фирма, бизнес, 
професия, практика или стопанство 3 Премини на в.28.3
  -член на производствена кооперация 4

  - работещ без заплащане във фирма, предприятие, 
стопанство на родствено лице от същото домакинство 5 Прескочи на в.М13
  - не може да определи 6



№ Въпроси
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28.З. Самостоятелно ли работите или в съдружие с други 

лица?
          - самостоятелно 1
          - в съдружие с други лица 2

28.И. Имате ли наети на работа лица срещу заплащане?
Да………………   1

 Не………………   2
М4

Можете ли да определяте самостоятелно начините  и 
методите по които да извършвате работата си?

Да………………   1
 Не………………   2

М5 Можете ли да определяте самостоятелно  работното 
си време? 

Да………………   1
 Не………………   2

М6 За един  или повече  клиенти, фирми, потребители 
обикновено работите?

 - за един клиент, фирма, потребител ………….. 1 Прескочи на в.M13
 - за повече от един клиент фирма, потребител 2

    - не може да определи………………………………. 3

28.К. Имате ли сключен трудов, граждански или друг договор с 
предприятието, работодателя?

Да, трудов договор 1
Да, за служебно правоотношение (държавен служител) 2
Да, граждански договор 3
Да, друг договор (посочете какъв)…………..………….. 4
Не 5

28.Л. Постоянна ли е работата, която имате, или за 
определен период от време?
       - работата е постоянна ( с неограничена 
продължителност)      1 Прескочи на в.М7
        - работата е за определен период от време 2 Премини на в.28.М
        - не може да определи 3 Прескочи на в.М7

28.М. По каква причина работите такава работа?
       - работата е за определен срок, обхващаш период 
на обучение (стаж) 1
       - работата е с определен изпитателен срок 2
       - не може да намери постоянна работа 3
       - не желае постоянна работа 4
       - друга, посочете каква…………………………… 5

28.Н. За какъв срок (период) е временната работа?  Посочете 
броя на месеците.

М7
Работите ли на смени на ОСНОВНАТА СИ РАБОТА? 

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 

                         Да, обикновено работи на смени ……    1
                         Да, понякога работи на смени………………..2

Код



                         Не……………………………………… 3 Прескочи на в.М10



№ Въпроси

                                                       Отговори
М8 На какъв сменен график работите?

(Прочетете отговорите)
 - 4 или 3 смени при непрекъсваем процес на 
работата, извършвана на работнота място (7 дни в 
седмицата, 24 часа на ден, без прекъсване в 
почивните дни) 1
 - редуване на 24 часа работа с 48 - 72 часа почивка 
при непрекъсваем процес на работата, 
извършвана на работното място 2
 - редуване на 12 часа работа със 24 - 60 часа 
почивка при непрекъсваем процес на работата, 
извършвана на работното място 3
 - 3 смени при полунепрекъсваем процес на 
работата, извършвана на работното място С 
ПРЕКЪСВАНЕ В ПОЧИВНИТЕ ДНИ -  5 дни в 4
 - двусменен дневен режим на работа 5
 - двусменен режим на работа -  дневна и нощна 
смяна (понякога дневна, понякога нощна смяна) 6
 - друг вид сменен режим, посочете какъв……… 7

М9 От гледна точка на личния Ви живот такъв режим на 
работа (на смени), удобен ли е за Вас?

Да………………   1
 Не………………   2

М10
Как е организирано обичайното Ви работно време на 
основната работа -  с фиксирано начало и край на 
работния ден или с променливи граници? 

 - с фиксирано начало и край на работния ден 1 Прескочи на в.М13

 - с променливи граници 2
М11 Към кой от следните видове работно време с 

променливи граници можете да отнесете Вашето 
работно време?

(Прочетете отговорите)
 - с точно определен брой часове на ДЕН, но без 
фиксирано начало и край на работния ден 1
 - с определен брой часове за СЕДМИЦА, МЕСЕЦ 
(или друг период, по-малък от година), но с  
възможност за различен брой часове през 
отделните дни (но не и ползване на цял свободен 
ден) …………………………………………… 2
 - с определен брой часове за СЕДМИЦА, МЕСЕЦ 
(или друг период, по-малък от година), с 
възможност за ползване и на свободни (почивни) 
дни……………………………………………. 3 Прескочи на в.М13
 - с определен брой часове (дни) за цялата 
ГОДИНА, като разпределението на часовете по 
седмици и месеци може да се раличава в рамките 
на годината) ………………………………… 4

 - променливо работно време (начало и край на 
работния ден) по  индивидуално споразумение с 
работодателя………………………………………… 5

Код



 - самостоятелно определяте продължителността и 
организацията на работното си 
време……………………………………. 6
 - работата е   само при повикване, без формално 
утвърдено работно време……………. 7 Прескочи на в.М12
 - друго, посочете какво (напр. фиксирано е само 
началото на работния ден)………………….. 8 Прескочи на в.М13



№ Въпроси
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М12 От гледна точка на личния Ви живот  работа  само 

при повикване удобна ли е за Вас? 
Да………………   1

 Не………………   2
М13  Работите ли вечер (между 18 и 22 часа) на 

ОСНОВНАТА СИ РАБОТА?

Да, обикновено работи ……………  1
                         Да, понякога работи ………………… 2

                 Не работи вечер…………...………... 3 Прескочи  на в.М15
М.14 От гледна точка на личния Ви живот такъв режим на 

работа (вечер) удобен ли е за Вас?
Да………………   1

 Не………………   2
М.15  Работите ли  нощно време НА ОСНОВНАТА СИ 

РАБОТА?
Да, обикновено работи……………  1

                         Да, понякога работи ……………….. 2
                         Не работи нощно време……………. 3 Прескочи  на в.М17

М.16 От гледна точка на личния Ви живот такъв режим на 
работа  (нощно време) удобен ли е за Вас?

Да………………   1
 Не………………   2

М.17 Работите ли в съботни дни НА ОСНОВНАТА СИ 
РАБОТА?

Да, обикновено работи……………  1
                         Да, понякога работи ……………….. 2
                         Не работи в съботни дни………….. 3 Прескочи  на в.М21

М.18 От гледна точка на личния Ви живот Такъв режим на 
работа  (в съботни дни) удобен ли е за Вас?

Да………………   1
 Не………………   2

М.19  Работите ли в неделни дни на ОСНОВНАТА СИ 
РАБОТА?

Да, обикновено работи……………  1
                         Да, понякога работи ……………….. 2
                         Не работи в неделни дни………….. 3 Прескочи  на в.М13

М.20 От гледна точка на личния Ви живот такъв режим  на 
работа (в неделни дни) удобен ли е за Вас?

Да………………   1
 Не………………   2

28.О. Колко лица общо работят във Вашето предприятие, 
фирма, стопанство, дейност ?
 - между 1 и 10 - Посочете точния брой.
 - 11 до 19 11
 - 20 до 49 12
 - 50 и повече 13
Не знае точно, но по-малко от 11 14
Не знае точно, но повече от 10 15
Не може да посочи 16

Код



29. През МИНАЛАТА СЕДМИЦА имали ли сте повече от 
една работа (в смисъл на допълнителна работа, за 
няколко часа, вечер или в почивните дни, вкл.случайна 
или временна работа, както и работа в личното 
стопанство, ако част от продукцията се продава или 
задоволява голяма част от потреблението на 
домакинството)?

Да………………   1
 Не………………   2 Прескочи на в.32



№ Въпроси
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30. Описание на  втората работа

Следващите въпроси (30.А. до 30.В)  се отнасят за Вашата ВТОРА 
(ДОПЪЛНИТЕЛНА) РАБОТА

30.А.  Каква е основната дейност на предприятието (фирмата, 
стопанството), в което работите допълнително, или вида на 
самостоятелната дейност, която  извършвате? ?

                
        ……………………………………. (кодира се в ТСБ)
        …………………………………….

  (описание на дейността на предприятието)

30.Б.
Като самостоятелно зает или като нает срещу заплата 
работите на втората (допълнителната)  работа?
             (прочетете отговори от 1 до 5)

  - като нает в частно предприятие, фирма, стопанство 
срещу надница, работна заплата, възнаграждение по 
граждански договор или друго възнаграждение 1
  - като нает в държавно предприятие, фирма, 
стопанство срещу надница, работна заплата, 
възнаграждение по граждански договор или друго 
възнаграждение 2

Прескочи на в.31

  - самостоятелно зает в собствена фирма, бизнес, 
професия, стопанство, на свободна практика 3 Премини на в.30.В
  - член на производствена кооперация 4

  - работещ без заплащане във фирма, предприятие, 
стопанство, на родствено лице от същото домакинство 5

Прескочи на в.31

  -не може да определи 6
30.В. Наемате ли на работа лица срещу заплащане?

Да………………   1
 Не………………   2

31. Колко часа работихте на втората (допълнителната 
работа) през МИНАЛАТА СЕДМИЦА?

Ако лицето е имало втора работа, но не е 
работило през миналата седмица, запишете "00".
Ако не може да посочи часовете, запишете "ХХ".

32. Търсите ли друга работа?
Да………………   1

 Не………………   2 Прескочи на в.53
33. По каква причина търсите друга работа?

   - поради вероятност  да загуби досегашната си работа 1
   - желае да намери постоянна работа 2

   - желае да намери допълнителна работа, за да увеличи доходите си 3

   - желае да намери друга работа с по-голяма продължителност 4

   - желае да намери друга работа с по-малка продължителност 5

    - желае по-добри условия на работа (по отношение на заплащане, 
работно време, отдалеченост от жилището, работа, по-близка до 
специалността и др.) 6
    - желае работа с възможност за допълнително обучение 7
     - счита настоящата работа за преходна 8

Код



     - друга причина, посочете каква………………….. 9



№ Въпроси

                                                       Отговори
34. ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 4 СЕДМИЦИ използвхте ли сте някои от 

следните начини за намиране на работа или започване на 
самостоятелен бизнес?                                                                        

(отбележете всички използвани от лицето начини)
1)   - имахте ли контакти с държавно бюро по труда Да - 1 Не - 2
2)

  - имахте ли контакти  с частна бюра, агенции, фирми, извършващи 
посредническа дейност по наемане на работа…………………………….. Да - 1 Не - 2

3)   - обърнахте ли се директно към работодател … Да - 1 Не - 2
4)

  - участвахте ли в конкурс, явихте ли се на  изпит или интервю за 
постъпване на работа………………………………………. Да - 1 Не - 2

5)  - потърсихте ли съдействие от роднини и познати, синдикални 
организации и сдружения Да - 1 Не - 2

6)   - подадохте ли/ отговорихте ли  на обяви за намиране на работа във 
вестници, списания и други………………… Да - 1 Не - 2          Прескочи на 

7)   - изучавахте ли  обяви във вестници, списания и и 
други…………………………………………………………… Да - 1 Не - 2 в. 45

8)   - търсихте ли земя, сграда, помещение, оборудване, необходими за 
започване на самостоятелен бизнес Да - 1 Не - 2

9)    - кандидатствахте ли за  разрешения, патенти, кредити, с цел 
започване на самостоятелен бизнес Да - 1 Не - 2

10)   - предприехте ли някои други стъпки за намиране на работа, 
посочете какви Да - 1 Не - 2

35. Работили ли сте някога?
Да………………   1

 Не………………   2 Прескочи на в.39
Внимание!

36.  Кога за последен път сте имали работа?  (Кога за 
последен път сте били на работа?)  

 - ако е 2002 
или след нея
премини на 
т.б. 

     а) посочете годината, през която последно сте 
работили

 - ако е от 
1996 до 2001 
премини на 
в.37

 - ако е 1995 
или преди нея, 
прескочи на 
в.39

      б) посочете месеца от годината, през който 
последно сте работили

        Премини на в.37

( 01-12)
37. Описание на последната работа

Следващите въпроси (37.А до 37.Е) се отнасят за работата, която 
последно сте имали

37.А. Къде последно сте работили? (За кого сте работили?)

………………………………………………….

………………………………………………….

Код



Наименование на предприятието,фирмата, организацията или 
име на работодателя



№ Въпроси
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37.Б. Каква е била основната дейност на предприятието, 

фирмата, стопанството, в което сте работили?

(за лицата, упражнявали свободна професия, частна практика или 
друга самостоятелна дейност, се посочва вида на дейността, с 
която са били заети)
………………………………………………….

…………………………………………………. (Кодира се в
…………………………………………………. ТСБ)

(напр. търговия на дребно, изкупуване на селскостопански 
продукти производство на инструменти и сечива, адвокатски 
услуги и т.н.)

37.В. Като какъв сте работили на последната си работа ?

…………………………………………………………. (Кодира се в

…………………………………………………………. ТСБ)

       Наименование на професията

(напр.електроинженер, чиновник в склад, машинописка, носач на 
гарата)

37.Г. Опишете накратко  вида на дейността, която сте извършвали

………………………………………………

………………………………………………

(напр. преподавал е математика в основно училище, из-вършвал е 
ремонт на електродомакински уреди, изработвал ръчно кожени 
изделия, ръководил е финансов отдел в министерство, извършвал 
настройка на струг и т.н.)

37.Д. Като самостоятелно зает или като нает срещу заплата сте работили 
на последната работа?

             (прочетете отговори от 1 до 5)

  - като нает в частно предприятие, фирма, стопанство срещу надница, 
работна заплата, възнаграждение по граждански договор или друго 
възнаграждение 1

  - като нает в държавно предприятие, фирма, стопанство срещу 
надница, работна заплата, възнаграждение по граждански договор 
или друго възнаграждение 2

Прескочи на в.38

  - самостоятелно зает в собствена фирма, бизнес, професия, 
стопанство, на свободна практика 3

Премини на в.37.Е

  - член на производствена кооперация 4

  - работещ без заплащане във фирма, предприятие, стопанство, на 
родствено лице от същото домакинство 5

Прескочи на в.38

  - не може да определи 6

37.Е. Наемахте ли на работа лица срещу заплащане?
Да………………   1

 Не………………   2

Код
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38. Защо сте напуснали тази работа? Отбележете главната 

причина? (за лицата в продължителен неплатен 
отпуск отбележете отговор 02, а за лицата в 
допълнителен отпуск по майчинство - 05)
  - уволнение, съкращение 01
  - няма достатъчно работа или условия за бизнес 02

  - приключване на сезонна работа 03

  - завършване на временна, несезонна работа 04
  - лични, семейни причини 05
  - постъпване в учебно заведение 06
  - здравословни причини, вкл.пенсиониране по 
здравословни причини 07

  -  пенсиониране поради навършване на възраст 08
  - пенсиониране по икономически причини, преди 
навършване на определената възраст 09
  - отбиване на задължителна военна служба 10
  - неудовлетвореност от условията на работа 11

  - друга причина, посочете каква ……………………… 12
39. През ПОСЛЕДНИТЕ 4 СЕДМИЦИ търсили ли сте 

някаква работа (независимо каква и по какъв начин), 
предприели ли сте стъпки за намиране на работа или 
започване на самостоятелен бизнес?

Да………………   1 Прескочи на в.42
 Не………………   2

40. Въпреки че не сте търсили работа имате ли желание да 
работите?

Да………………   1 Прескочи на в.43
 Не………………   2

41. Каква е главната причина, поради която не желаете да 
работите (не се интересувате от работа)?
  - недобро здраве, инвалидност 1
  - посещава учебно заведение 2
  - лични причини или семейни задължения, 
вкл.отглеждане на малко дете 3
  - напреднала възраст (пенсионер) 4 Прескочи на в.53
  - има достатъчно доходи 5
  - друга, посочете каква ………………………………… 6

42.  През ПОСЛЕДНИТЕ  4 СЕДМИЦИ какви стъпки 
предприехте, за да си намерите работа или да 
започнете самостоятелен бизнес?:
(отбележете всички използвани от лицето начини)

1) имахте ли контакти с държавно бюро по труда, какви: 
(подчертайте използвания начин)  

 a) проверихте за работа,
 б) получихте предложение за работа,   
 в) регистрирахте се за първи път ,
 г)  други
 Ако е подчертан някой от начините "а", " б" 
или "в", отбележете отговор "Да" в 

2)   - имахте ли контакти с частни бюра, агенции, фирми, 
извършващи посредническа дейност по наемане на Да - 1 Не - 2

3)
  - обърнахте ли се директно към работодатели.. Да - 1 Не - 2

Код



4)   - участвахте ли в конкурс, явихте ли се на изпит или 
интервю за постъпване на работа…………… Да - 1 Не - 2

5)   - потърсихте ли съдействие от роднини и познати, 
синдикални организации и сдружения……………... Да - 1 Не - 2

6)   - подадохте ли/отговорихте ли на обяви за работа във 
вестници, списания и други……… Да - 1 Не - 2

7)  - изучавахте ли обяви за работа във вестници, 
списания и др. Да - 1 Не - 2

8)   - търсихте ли земя, сграда, помещение, оборудване, 
необходими за започване на самостоятелен 
бизнес…………………... Да - 1 Не - 2

9)    - кандидатствахте ли за  разрешения, патенти, 
кредити, с цел започване на самостоятелен бизнес Да - 1 Не - 2

10)
  - предприехте ли някакви други стъпки за намиране на 
работа, посочете какви………… Да - 1 Не - 2

Ако поне  един от отговорите  е "Да" - код 1, 
прескочи на въпрос 44, ако няма отговор 
"Да",  премини на въпрос 43.
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43
Каква е главната причина поради която не сте търсили активно работа 
през ПОСЛЕДНИТЕ 4 СЕДМИЦИ?

(отбелязва се само една причина)

  - смята, че няма да намери работа в областта на неговата професия 
или специалност 01
  - смята, че няма необходимото образование, квалификация, умения 
или опит 02
  - смята, че не би могъл да намери каквато и да е работа, защото има 
много безработни 03 Прескочи на в.51
  - работодателите го считат за твърде млад или твърде стар 04

  - очаква резултати от предишно кандидатстване за работа 05

  - очаква предложение за работа от бюрото по труда 06

  - намерил е нова работа и очаква да започне работа ДО 3 месеца 07
  - намерил е нова работа и очаква да започне работа СЛЕД ПОВЕЧЕ 
3 месеца 08

  - очаква да се върне на същата работа 09
  - очаква да започне активния сезон за работа 10

  - недобро здравословно състояние, физическа невъзможност 11 Прескочи на в.51
  - посещава учебно заведение 12

  - лични причини или семейни задължения 13

  - напреднала възраст 14

  - друга, посочете каква ………………………………… 15
44.

Какво беше Вашето положение непосредствено преди да започнете 
да търсите работа (работихте, посещавахте училище или ВУЗ, бяхте 
ангажирани с домашни или семейни задължения)

(прочетете отговорите)
  - работил е 1
  - посещавал е училище или висше учебно заведение 2
  - отбивал е задължителна военна служба 3
  - бил е ангажиран с домашни и семейни задължения 4
  - друго, посочете какво…………………………………… 5

45.    От колко време търсите работа ?

( Преди колко време сте започнали да търсите работа?)

  - по-малко от 1 месец. Посочете броя на СЕДМИЦИТЕ. седмици

  - 1 месец до 35 месеца. Посочете броя месеца        Премини
    на МЕСЕЦИТЕ.        на в.46
  - 3 и повече години. Посочете броя на ГОДИНИТЕ. години

  - лицето не е търсило работа. Запишете "ХХ".       Прескочи на в.51

46. Каква работа търсите - като самостоятелно зает или 
като нает? (Каква работа сте намерили?)

  - като нает  - работещ срещу работна заплата в 
държавно или частно предприятие, фирма, стопанство 1
  - като самостоятелно зает (в собствена фирма, бизнес, 
стопанство, свободна професия) 2 Прескочи на в.51
  - без значение 3

Код



47. Каква работа търсите по отношение на 
продължителността на работното време - на пълно или 
на непълно работно време?
 - на пълно работно време 1
 - на непълно работно време 2 Прескочи на в.49
 - каквато и да е работа 3 Прескочи на в.50

48. Бихте ли приели работа на непълно работно време?
Да………………   1 Прескочи на в.50

 Не………………   2
49. Бихте ли приели работа на пълно работно време?

Да………………   1
 Не………………   2

50. Постоянна, сезонна или за определен срок работа 
търсите?
 - постоянна (за неопределен период) 1
 - сезонна 2
 - за определен срок 3
 - каквато и да е работа 4



№ Въпроси

                                                       Отговори
51. Ако сега намерите подходяща работа (или Ви 

предложат да се върнете на работа), кога най-рано 
можете да започнете?
  - веднага 1 Прескочи на в.53
  - до 2 седмици 2
  - по-късно от 2 седмици 3
  - никога 4

52. Защо не можете да започнете веднага работа? 
Посочете главната причина.
  - лични или семейни ангажименти 1
  - участва в курсове за квалификация или 
преквалификация 2
  - посещава учебно завeдение 3
  - поради болест 4
 - не може да напусне настоящата си работа в толкова 
кратък срок 5
  - друга причина, посочете каква…………………..
    ………………………………………………………… 6

53. Регистрирани ли сте в бюро по труда?

Да………………   1
 Не………………   2 Прескочи на в. 42.Б

54. Отнасяхте ли се към някоя от следните групи през ПОСЛЕДНИТЕ 4 
СЕДМИЦИ:
редовен ученик или редовен студент, пенсионер, домакиня?
          Да, редовен ученик, студент, докторант 1 Прескочи на в.56
          Да, пенсионер 2 Прескочи на в.58
          Да, домакиня 3
          Не 4

55. Повишавахте ли образованието си чрез задочно или друга форма на 
обучение през ПОСЛЕДНИТЕ 4 СЕДМИЦИ?:

Да………………   1
 Не………………   2 Прескочи на в.58

56. Каква е степента на образованието, която ще получите при това 
обучение? (Посочва се първата степен, която ще получи 
лицето)  

 - степен "доктор" 01
 - висше образование - степени "бакалавър", "магистър" 02
 - висше образование - степен "специалист" 03

 - професионално образование с прием след средно образование 04
 - средно специално образование 05
 - средно професионално-техническо (СПТУ) 06
 - средно общо образование 07 Прескочи на в.58
 - професионално-техническо (ПТУ) 08
 - основно образование 09
 - начално образование 10 Прескочи на в.58

57. Каква е специалността (за СПТУ и ПТУ - професията), 
която ще придобиете при завършване на това 
обучение?          Кодира се в ТСБ

58. През ПОСЛЕДНИТЕ 4 СЕДМИЦИ посещавали ли сте курсове за 
квалификация, семинари, конференции, лекции, частни уроци  или 
някаква друга форма на обучение, несвързана с придобиване на 
образователна степен?

Да………………   1
 Не………………   2 Прескочи на в.62

Код



№ Въпроси Код

                                                       Отговори
59. Колко астрономически часа ОБЩО сте били ангажирани с такова 

обучение в рамките на последните 4 седмици?

60.
Какъв беше предметът /областта на последната форма на обучение, в 
която те участвали?( например курс по WORD и EXCEL)

61.
Основната причина да участвате в последната форма на обучение 
беше ли свързана с работата, която имате или която търсите?

                                                    По-скоро да….. 1
                                                    По-скоро не ….. 2

62. Каква степен на завършено образование имате? Посочва се най-
високата степен

 - степен  "доктор" 01
 - висше, степени "бакалавър", "магистър" 02
 - висше, степен "специалист" (полувисше) 03

 - професионално образование с прием след средно образование 04
 - средно специално (без СПТУ) 05
 - средно професионално-техническо (СПТУ) 06
 - средно гимназиално  (общо) 07 Прескочи на в.64
 - професионално-техническо 08

 - основно 09 Прескочи на в.64
 - начално 10
 - без начално 11 Прескочи на в.65

63. Каква е специалност (за СПТУ и ПТУ - професия), сте 
придобили при завършване на най-високата степен на 
образование?

…………………………………………………….. (кодира се в ТСБ)
Наименование на специалността

64. През коя година сте завършили най-високата степен 
на образование? 

65. Имате ли определена група инвалидност или процент за загубена 
трудоспособност?
         Край на интервюто.

          Да, |   група или над 90% загубена работоспособност 1 Останалите въпроси

          Да, II  група или от 71 до 90% загубена работоспособност 2 се отнасят за 

          Да, III група или от 50 до 70 % загубена работоспособност 3 анкетьора.
          Не 4 Премини на в.67
Попълва се от анкетьора:

61. Неанкетирано лице 
 (попълва се за неанкетирано лице в рамките на домакинство, 
в което има и анкетирани лица)
            - лицето отсъства 1
            - лицето отказва да участва 2

62. Данните са получени:
       - от лицето 1
       - от друг член на домакинството 2

63. Считате ли, че  отговорите на (за) лицето по отношение на 
икономическата му активност (работи, има работа, търси 
работа) са верни?

Да………………   1
 Не………………   2



64. Колко минути Ви бяха необходими за провеждане на 
интервюто и попълване на анкетната карта? Край

 
Дата на провеждане на интервюто 
                                                               ден   месец  година
Анкетьор: ………………………                    
                  Име, фамилия                    Код Тел.:……………….



Попълва се само при анкетирание на първото лице от домакинството.
Ако за никой от членовете на домакинството не могат да се получат данни 
се попълва "Карта за неанкетирано домакинство"
      1. Брой на членовете на домакинството
      2. Списък на членовете на домакинството - посочват се данни за всички членове

Поре- Бе- Отношение към главата на домакинството Пол Дата на раждане 
ден леж- 1 - глава на домакинството   1 - мъж 

но- ки 2 - съпруг, съпруга 2 - жена (ден, месец, година)

мер 3 - син, дъщеря 

4 - зет, снаха
5 - родител (на главата на домакинството 
или на съпруга/та)
6 - брат, сестра (на главата на 
домакинството или на съпруга/та)

7- друго родствено лице
8 - няма родствена връзка с никой от 
членовете на домакинството

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12
В случай, че броят на членовете на домакинството е по-голям от 12, записването на 
лицата продължава в нова анкетна карта.

I. Карта за домакинството



3. Лица под 15 навършени години в домакинството

Пореден 
номер на 
лицето 
(както е 
посочен в 
списъка 
към т.2)

Пореден 
номер на 
бащата 
на лицето

Пореден 
номер на 
майката 
на лицето

Пореден 
номер на 
лицето 
(както е 
посочен в 
списъка 
към т.2)

Пореден 
номер на 
бащата 
на лицето

Пореден 
номер на 
майката 
на лицето


