
ДОПЪЛНИТЕЛЕН МОДУЛ 2008 (ПОЛОЖЕНИЕ НА МИГРАНТИТЕ И 
ТЕХНИТЕ ПРЕКИ НАСЛЕДНИЦИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА) 

 
Въпросите с номера М1 до М7 са включени в пълния вариант на анкетната 

карта и се отнасят само за наблюдението през 2008 година. Включването на тези 
въпроси е в съответствие с Регламент на Комисията №102/2007. Целта е да се 
идентифицира съвкупността на мигрантите и техните преки потомци. За удобство при 
попълването на въпросите трябва да се ползва картата за домакинството, тъй 
като в нея се съдържа информацията, необходима за попълване на филтриращите 
въпроси.  

  
Допълнителният  модул се попълва за лицата, родени през 1933 г. и след 

нея.  
 
Въпрос №М1 – филтриращ въпрос. Отбелязва се дали лицето е родено в 

България или в друга страна. Информацията се взима от въпроса “Страна на раждане” в 
картата за домакинството. 

Въпрос №М2 се отнася за лицата, които са родени в друга страна.Целта е да се 
установи дали лицето е отсъствало от България за период по-голям от една година, тъй 
като това има отношение към определянето на времето, през което лицето е живяло в 
България. 

Въпрос №М3.  За разлика от въпрос “Откога живеете в България” в картата за 
домакинството, тук се включват всички години, през които лицето е живяло в 
България. Кратките посещения, свързани с туризъм или посещение на близки и 
роднини извън България не се изключват.. 

 
При отговора на този въпрос се отбелязват пълните години:  
 
- ако лицето е живяло в България по-малко от една цяла година се отбелязва 00;  
- ако лицето е живяло в България  една година или повече, но по-малко  две 

години се отбелязва 01; 
- ако лицето е живяло в България две години и повече, но по-малко  от три 

години се отбелязва 02 и т.н.  
 
Само напускането на страната за повече от една година трябва да се изключи 

при изчисляването на годините. 
 
Например: 1) ако лицето е живяло в България две години, след което е 

напуснало страната за година и половина и две години и половина преди наблюдението 
се е върнало отново в България, на този въпрос трябва да се отбележи  04 (2 г.+2 г. 6 
мес. = 4 г. 6 мес.). 

 
Броят на годините не трябва да е по-малък от този, съответстващ на въпроса 

“От  кога живеете в България” в Картата за домакинството. 
 
Въпрос №М4 - Филтриращ въпрос. Записва се отговорът на въпрос 

"Гражданство" от Карта за домакинството.  
 
Въпрос №М5. Отнася се за лицата, които имат българско гражданство.    
 
Въпрос №М6.  Записва се годината, през която лицето е придобило  българско 

гражданство (ако не е придобито по рождение), т.е издаден е указ на Президента за 
придобиване на българско гражданство . 
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Към въпрос №М7 т.1) се посочва страната на раждане на майката на 
анкетираното лице. Ако майката на лицето живее в същото домакинство, тази 
информацията може да се вземе от картата за домакинството. Ако майката на лицето е 
родена в България, се загражда код 001, а ако е родена в друга страна се записва с думи 
името на страната.  Ако се знае, че майката е родена в чужбина, но не се знае точно в 
коя страна, в квадратчетата се записва 999. Аналогично към т.2 на същия въпрос се 
посочва страната на раждане на бащата. 
 

Въпроси  с номера 76, 77 и 78 се отнасят само за анкетьора!  
 


