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Допълнителният модул “Трудови злополуки и здравословни проблеми, свързани 
с работата” е включен в наблюдението на работната сила  през второто тримесечие на 
2007 г. съгласно договор, сключен с Европейската комисия по Многонационална 
програма ФАР 2005, и в изпълнение на Регламент на Европейската Комисия  
№341/2006. Целта на модула е: 

- да се получи информация за броя на трудовите злополуки, станали вследствие на 
инцидент на работното място, вкл. и за злополуките, които не са регистрирани от 
Националния осигурителен институт съгласно националното законодателство в 
областта на трудовия травматизъм,  както и за броя на загубените дни поради тези 
злополуки; 

- да се получи информация за броя на физическите или психичните заболявания 
или здравословни проблеми (извън трудовите злополуки), предизвикани или 
усложнени от работата, както и за броя на загубените дни поради тези здравословни 
проблеми;    

- да се анализират различията в честотата на трудовите злополуки и 
здравословните проблеми, свързани с работата по редица характеристики на заетите 
лица: професии, статус в заетостта, вид на работното време – пълно/непълно, вид на 
работата – постоянна/временна,  работа в нетипично работно време, трудов стаж и 
други, както и по характеристики на предпиятието/фирмата – икономическа дейност, 
брой на заетите лица; 

- да се получи информация за наличието на определени фактори на работното 
място, които могат да повлияят неблагоприятно върху физическото и психичното 
здраве на заетите лица. 
 

Въпросите, свързани с трудовите злополуки, се отнасят за лицата на 15 и повече 
навършени години, които работят към наблюдавания период, както и за лицата на 
същата възраст, които не са заети, но са работили през период от 12 месеца преди 
датата на интервюто (или през част от този период). 

Въпросите, свързани със здравословните проблеми, предизвикани или 
усложнени от характера на извършваната работата, се отнасят за заетите лица и за тези, 
които не работят към наблюдавания период, но са работили някога.   

Въпросите, свързани с наличието на определени фактори на работното място, 
които могат да повлияят неблагоприятно върху физическото и психичното здраве се 
отнасят само за заетите лица. 
 

С оглед определяне на лицата, за които трябва да се попълва анкетната карта 
“Трудови злополуки и здравословни проблеми, свързани с работата” към 
основната карта за наблюдение на работната сила през второто тримесечие на 
2007 г. са включени два допълнителни въпроса: 

 
Въпрос АМ1. Филтърен въпрос. Чрез отговорите на въпрос АМ1 се 

разграничават заетите от незаетите лица през наблюдавания период. Това 
разграничение е необходимо, за да се определят лицата, които следва да бъдат 
анкетирани по модула, а от тях – тези, които отговарят на въпросите, за трудовите 
злополуки. Определянето на лицата на  заети и незаети става на база на отговорите им в 
основната анкетна карта за наблюдение на работната сила. 

Заети са лицата, отговорили с „Да” – 1, на поне един от въпросите 3, 4, 5  
или 6 от основната карта за наблюдение на работната сила (Карта за лицата). За 
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тези лица се отбелязва отговор 1, след което се преминава на въпрос М1 от картата за 
модула. 

Не са заети през наблюдавания период лицата, които са отговорили с “Не”- 2 
и на четирите въпроса 3, 4, 5 и 6 от картата за наблюдение на работната сила. 

За лицата, които не са заети, но във в.41.А са посочили, че са работили през 2006 
или 2007 г., се загражда отговор 2 и се преминава на въпрос М1 от картата за модула. 

За лицата, които не са заети, но във в.41.А са посочили, че са работили за 
последно през 2005 г. или преди нея, се загражда отговор 3 и се преминава на 
следващия въпрос М0. 

За лицата, които не са заети и никога не са работили (на в.40 отговорът е “Не” – 
код 2), се загражда отговор 4 и интервюто приключва, т.е. за тези лица не се попълва 
допълнението “Трудови злополуки и здравословни проблеми, свързани с 
работата”. 

 
          Въпрос М0. Целта на този въпрос е да се установи дали през периода от 12 месеца 
до деня на интервюто, лицето е страдало от някакво заболяване, било е с намалена 
трудоспособност, или е имало физически или психичен здравословен проблем, 
предизвикан или задълбочен (влошен) от предишна работа на  лицето. Въпрос М0 е 
аналогичен на въпрос M7 от картата за модула и при попълването му следва да се имат 
предвид указанията към въпрос M7, посочени по-долу.  

 
ПОПЪЛВАНЕ НА АНКЕТНАТА КАРТА “ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ И 
ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА” 

 
Въпросите от  допълнителния модул се задават след попълване на основната 

анкетна карта за наблюдение на работната сила.  
 
Анкетната карта  “Трудови злополуки и здравословни проблеми, свързани с 

работата”  се попълва за всички лица, за които е отбелязан отговор 1 или 2 на 
въпрос АМ1 от основната карта за наблюдение на работната сила (второ 
тримесечие 2007 г.), както и за лицата, за които е отбелязан отговор 3 на въпрос 
АМ1 и едновременно с това  отговор 1 на въпрос М0 в края на основната карта. 

 
Информацията се получава директно от лицата, за които се отнася,  или от друг 

член на домакинството, който е в състояние да я предостави. 
Ако за дадено лице  е получена информация по въпросите от основната карта за 

наблюдение на работната сила, но то не може да бъде анкетирано с допълнението  
“Трудови злополуки и здравословни проблеми, свързани с работата”, съответната 
причина за това се отбелязва към въпрос АМ5. Ако за лицето не е получена 
информация за попълване на основната карта за наблюдение на работната сила,  не се 
попълва и анкетната карта по модула. 

 
Въпросите, означени с букви АМ  (АМ1, АМ2, АМ3, AM4, АМ5) са 

предназначени за анкетьора . Те не се четат на анкетираното лице, а се попълват 
от анкетьора в съответствие с инструкциите, изписани към всеки от тези  
въпроси.  

 
Въпрос М1. С този въпрос се установява дали през последните 12 месеца при 

изпълнение на трудовите си задължения анкетираното лице е претърпяло злополука на 
работното място вследствие на инцидент. 
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Наблюдаваният период - последните 12 месеца, се изчислява от датата на 
интервюто. Например, ако интервюто се провежда на 15 април 2007 г., този период 
е 16 април 2006 – 15 април 2007 година. 

При отговора на този въпрос трябва да се имат предвид всички злополуки, 
станали на работното място или на друго място, но при изпълнение на трудовите 
задължения, независимо дали са регистрирани или не от Националния осигурителен 
институт съгласно националното законодателство в областта на трудовия травматизъм. 
Също така трябва да се имат предвид и злополуките, станали с лица, които не са 
осигурени за трудова злополука: самостоятелно заетите лица, неплатените семейни 
работници, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, 
наетите лица, работещи без договор. 

За трудова злополука се счита всяко внезапно увреждане на здравето, станало 
вследствие на инцидент през време и във връзка или по повод на извършваната работа, 
както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинена 
неработоспособност. Предмет на модула са само злополуките, станали на работното 
място или на друго място, но при изпълнение на дейности, свързани с работата, и при 
отговора на този въпрос трябва да се посочат само тези злополуки. Изключват се 
злополуките, станали: 

- по време на пътуване от дома до мястото на работа и обратно; 
- през почивките при отиване от работното място до обичайното място за хранене 

(когато то е извън сградата на фирмата/предприятието/учреждението) и обратно; 
- в дома и в свободното време; 
- при пътно-транспортни произшествия по време на лични/частни пътувания. 

При отговора на този въпрос трябва да се има предвид, че трудовата злополука е 
налице и когато инцидентът е станал и при изпълнение на други задачи (освен 
обичайните задължения) и на друго място (освен на обичайното работно място), но 
задължително през работно време. Т.е. инцидентът може да е станал на обществено 
място или в транспортно средство, независимо дали това е обичайното работно място 
на лицето или то е пътувало по повод на извършваната от него работа. В тези случаи за 
инциденти се считат:  

- пътно-транспортни произшествия при изпълнение на трудовите задължения; 
подхлъзвания, падания, нападения и др. на обществено място (тротоар, стълбище) или 
на местата за пристигане/отпътуване (гари, летища, пристанища), случили се при 
изпълнение на трудовите задължения;  

- инцидентите в превозни средства, използвани по повод работата (метро, влак, 
самолет, трамвай, плавателен съд, тролей, автобус и др.); 

- инцидентите, станали по време на командировки (независимо дали лицето 
отпътува от дома си или от работното място); 

- инцидентите в сгради/помещения на други фирми – например по време на 
съвещания, работни срещи и др. или инциденти на територията на частна собсвеност, 
станали при изпълнение на задълженията. 

За трудови злополуки се считат и тези, станали в резултат на инцидент по време 
на обедна или друга почивка, но само в сградата на 
фирмата/предприятието/учреждението. 

В злополуките не се включват професионалните или други заболявания. 
Критерий за разграничаване на злополуките и заболяванията е това, че инцидентът, 
вследствие на който става трудовата злополука, е отделно събитие, докато 
заболяванията се проявяват през по-дълъг период от време. Например, за инцидент се  
счита, ако здравен работник се нарани с игла, в резултат на което се развие 
инфекциозно заболяване. За инцидент се считат, и случаите, при които строителен 
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работник увреди/нарани гърба си при рязко движение. Но ако този работник получи 
болки в гърба един ден, след като е носил тежки товари, тогава се счита, че той има 
здравословен проблем, свързан с работата (посочва се във въпрос М7). За инцидент се 
считат и случаите в резултат на остри отравяния и преднамерени (предумишлени) 
действия от страна на други лица, но предумишлените (преднамерените) 
самонаранявания не се считат за инцидент. 

  
Код 1 се загражда за лицата, претърпели трудова злополука, след което се 

преминава към въпрос М2. 
В случаите, когато е заграден код 2 (отговор „Не”) или код 3 („Не може да 

отговори”), се преминава на въпрос М7. 
 

            Въпрос М2. Посочва се броят на трудовите злополуки (една, две, три или 
повече), претърпени от лицето през последните 12 месеца.  

За лицата, претърпели две или повече трудови злополуки, въпроси от М3 до 
М6 вкл. се отнасят за последната претърпяна злололука. 

 
Въпрос М3.  Целта на този въпрос е да се установи дали трудовата злополука е 

предизвикана от пътно-транспортно произшествие или се дължи на друга причина.  
За пътно-транспортно произшествие се отбелязва всяко произшествие, станало 

по време на работа или по повод на извършваната работа и е свързано с движение 
на пътно превозно средство на пътища, отворени за обществено ползване 
(автомагистрали, пътища от републиканската пътна мрежа, улични мрежи в населените 
места, общински и частни пътища). 

Пътно-транспортните произшествия включват събития, предизвикали: 
- сблъсък между пътни превозни средства; 
- сблъсък между пътни превозни средства и пешеходци; 
- сблъсък между пътни превозни средства и препятствия или животни на пътя; 
- произшествия с едно пътно транспортно средство; 

      -   сблъсък между пътно транспортно средство и влак, локомотив, мотриса или 
друго железопътно возило. 

Пътни превозни средства са леките автомобили, товарните автомобили, 
автобусите, тролейбусите, трамваите, мотоциклетите, мотопедите, колесните трактори 
и други подобни, както и прикачените към тях ремаркета. Пътни превозни средства са 
още велосипедите и превозните средства с животинска тяга. 
            По време на пътно-транспортното произшествие пострадалият може да е бил в 
превозното средство (шофьор или пътник) или да е пешеходец. Пътно-транспортните 
произшествия включват както случаите, в които пострадалият работи в системата на 
сухопътния транспорт (шофьор на камион или автобус), така и случаите, в които 
пострадалият случайно се е озовал на мястото на произшествието при изпълнение на 
служебните си задължения (например управител на фирма, който е отивал на служебно 
заседание извън фирмата).  

В пътно-транспортните произшествия не се включват тези, станали при 
пътуване: от дома до работното място и обратно; от работното място до обичайното 
място за хранене и обратно; през свободното време; пътни или други транспортни 
произшествия, станали при частни/лични пътувания. 

 
Код 1 се загражда само, ако злополуката е в резултат на пътно-транспортно 

произшествие. 
Код 2 се загражда за всички злополуки, станали по друга причина. 
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Код 2 се загражда и когато злополуката е свързана с движение на пътни 

превозни средства и се е случила на каквото и да е място извън пътищата, отворени за 
обществено ползване - на територията на горски терени, земеделски земи, територията 
на предприятия, строителни обекти, подземни и открити рудници, трамвайно депо, 
гаражи и други подобни. Това  произшествие може да се е случило с електрокари, 
мотокари, селскостопански и строителни машини, машини, използвани в горското 
стопанство и други подобни. Но ако по време на инцидента такава машина се е 
намирала на път, отворен за обществено ползване, се загражда код 1.  
 

Въпрос М4.  Чрез този въпрос се получава информация за работата, на която е 
станала злополуката – основна, втора, последна и т.н. Целта е да може информацията за 
злополуките да се обвърже с характеристиките на съответната работа, посочена в  
основната карта по наблюдението на работната сила. 

Код 1 - „На настоящата основна работа”, се загражда само за заетите лица, ако 
злополуката е станала на основната работа. Настоящата основна работа съответства на 
описанието на работата, дадено от лицето в раздел „Основна работа” от „Картата за 
лицата”. 

Код 2 - „На настоящата втора работа”, се загражда само за заетите лица, които в 
„Картата за лицата” са посочили, че имат втора работа, (чието описание е дадено в  
раздел „Втора работа”), ако злополуката е станала на втората работа. 

Код 3 - „На последната работа”, се отнася само за незаетите лица и се отбелязва, 
ако злополуката е станала на последната им работа, т.е. на тази описана в раздел 
„Предишен трудов опит на незаетите лица”. 

Код 4 -  „На работата, която имахте преди една година”, се отнася за работата, 
която лицето е имало една година преди наблюдението, ако тази работа е различна от 
настоящата основна работа (за заетите лица) или е различна от последната работа (за 
незаетите лица). 

Ако работата, която лицето е имало преди една година, е последната за него 
работа, се загражда код 3 (по-малкият от двата кода). Това ще позволи да се анализира 
дали съществува връзка между инцидента, предизвикал трудовата злополука, и 
причината за напускане на последната работа. 

Код 5 - „На друга работа”, се загражда в случаите когато трудовата злополука е 
станала на работа различна от посочените в код от 1 до 4, т.е. тази работа не е описана в 
нито един от разделите на основната анкетна карта. Например: 

- лицето е имало втора работа по време на последната си работа;  
- лицето е имало втора работа по време на работата преди една година; 
- лицето е сменило 2 или повече пъти работата си в рамките на наблюдавания 

период и настоящата основна работа е от 6 месеца; 
- на последната си работа лицето е работило 3 месеца и преди това е имало друга 

работа в рамките на наблюдавания период. 
  

Въпрос М5.  С този въпрос се установява за лицата, които към деня на 
интервюто са се върнали на работа или са се възстановили след злополуката,  броят на 
календарните дни или пълните месеци, през които са отсъствали от работа и са 
били неработоспособни/неспособни да работят поради претърпяната злополука.  

За лицата, които все още не са на работа тъй като не са се възстановили след 
злополуката, се загражда код „1”, вкл.и когато поради здравни проблеми след 
злополуката  лицето е напуснало работа и очаква да започне нова работа след 
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възстановяването или лицето е било на срочен договор, който е изтекъл преди 
възстановяването, но лицето очаква да започне отново работа. 

За лицата, които не са отсъствали от работа или са се върнали на работа в деня 
на злополуката, се загражда код „2”. 

За лицата, отсъствали до 30 календарни дни вкл., в квадратчетата срещу ред 
„посочете броя на дните” се посочва броят на календарните дни, вкл. съботни,  неделни 
и празнични дни.  Не се включва денят на злополуката.   

За лицата, отсъствали повече от 30 календарни дни, в квадратчетата срещу ред 
„посочете броя на месеците” се посочва броят на пълните месеци.  

Ако лицето е започнало работа след периода на възстановяване, но след 
известно време отново излиза в отпуск по болест, поради някакви последици от 
злополуката, то дните на допълнителното отсъствие не се включват в броя на дните. 

 
Ако лицето се е възстановило след злополуката, но все още не се е върнало 

на работа в деня на интервюто, поради други причини не се използва код  „00”. В 
този случай лицето трябва да посочи само броя на дните/месеците за възстановяване от 
злополуката (през които не е било на работа поради претърпяната злополука). 
Например,  непосредствено след периода за възстановяване от злополуката – 15 дни, 
лицето е ползвало годишен отпуск или е отсъствало по болест, но по причини, 
несвързани със злополуката – 10 дни. В отговора на този въпрос трябва да се запише 15 
дни.    

 
В броя на дните, през които лицето е отсъствало от работа следва да се включат 

и ползвани дни от платен или неплатен отпуск, ако лицето е ползвало такъв отпуск с 
цел възстановяване от злополуката. 

 
За лицата, които са се върнали на работа/са започнали работа след злополуката, 

в броя на дните/месеците не се включват тези, през които лицето е било в състояние да 
работи/годно да работи, но не е работило по други причини, дори причината по някакъв 
начин да е свързана със злополуката. Напр. лицето е било неспособно да работи в 
продължение на  2 месеца  поради претърпяната злополука, било е уволнено или е 
напуснало тази работа поради физически последици от злополуката и е намерило нова 
работа 8 месеца след злополуката. В този случай в отговора на въпроса се записва 2 
месеца.  

 
Ако лицето не е работило през определен период от време, след което е 

започнало работа на непълен работен ден, за да се адаптира постепенно към работата, 
посочва се само броят на дните, през които лицето изобщо не е работило.  
 
           Въпрос М6. Отнася се за лицата, които към момента на интервюто все още не са 
се възстановили от претърпяната злополука и продължават да  отсъстват от работа. 
Отбелязва се дали лицето  очаква  да се върне на работа (да продължи да работи) след 
злополуката, независимо след колко време, или в случай на по-сериозна злополука,  
дали  няма да е в състояние да се възстанови и да  продължи да работи. 
 
           Въпрос М7. Въпросът се отнася за всички лица, които работят през 
наблюдавания период или някога са работили. Целта на този въпрос е да се установи 
дали през периода от 12 месеца до деня на интервюто, лицето е страдало от някакво 
заболяване, било е с намалена трудоспособност, или е имало физически или психичен 
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здравословен проблем, предизвикан или задълбочен (влошен) от настоящата или от 
предишна работа. 

Има се предвид всяка болест или оплакване, от което е страдало лицето през 
указания период, и за което лицето смята, че е предизвикано или че се е усложнило 
изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната 
среда или на трудовия процес. Няма значение дали тази болест или оплакване са 
регистрирани или признати като професионални заболявания, както и дали е свързана с 
отсъствие от работа и издаване на болничен лист.  

Работата, предизвикала заболяването, може да бъде и такава, на която  лицето е 
работило преди повече от 12 месеца и съответно началото на болестта може да е преди 
посочения период. В този случай, ако през последните 12 месеца лицето е продължило 
да боледува или да има проблеми, също се отбелязва отговорът с код 1. Ако през 
последните 12 месеца лицето не е страдало от това заболяване, се отбелязва код 2.  

В някои случаи тук се отнасят и някои общи инфекциозни заболявания, като 
настинка или грип, ако анкетираното лице прецени, че естеството на работата му е 
такова, че вероятността тя да  предизвика такава болест е по-голяма в сравнение с  друг 
вид работа, или при нормални среда. 

Към този въпрос не трябва да се имат предвид злополуките, станали с 
лицата през посочения период (дефинирани в указанията към  въпрос М1).  
Например през последните 12 месеца лицето е претърпяло трудова злополука, в 
резултат на което има загуба на пръсти на ръката. След като се възстанови от 
злополуката то започва работа, но след това има проблеми със здравето, които са пряко 
свързани със злополуката. В този случай се загражда код 2 (това не е отделен 
здравословен проблем).  
 

Въпрос М8. Отбелязва се дали през последните 12 месеца до датата на 
интервюто лицето е имало едно или повече от едно заболяване или проблем.  

За лицата, имали две или повече заболявания (проблема), въпроси от М9 до 
М16 вкл. се отнасят за най-сериозното заболяване (проблем). 

 
Въпрос М9. Посочва се видът на заболяването или оплакването. Отбелязва се 

само един отговор. В случай, че лицето е имало повече от едно заболяване или проблем, 
свързан с работата, се посочва видът на най-сериозното от тях по преценка на лицето. 
По принцип за най-сериозно се счита това заболяване, което е най-тежко от медицинска 
гледна точка и което  обикновено има най-голямо влияние върху извършването на 
ежедневните дейности.  При определяне на най-сериозното заболяване (проблем)  няма 
значение дали работата, която е извършвало лицето е причинила заболяването, или в 
резултат на работата се е усложнило  заболяване, което лицето е имало. При всички 
случаи обаче става въпрос за заболяване, свързано с работата. 

 
Към код 01 се включват и проблеми, свързани с гръбначния стълб и областта на 

кръста. 
Към код 07 се отнасят психичните заболявания или проблеми, свързани с 

работата.  
Към код 08 се включват и такива проблеми с очите, като късогледство, 

далекогледство, астигматизъм, ако се предполага, че са причинени или усложнени от 
работата. 
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Към код 09 се отнасят всички заболявания, за които има информация, че са 
предизвикани от бактериални или вирусни инфекции, дори и когато  засягат определена 
част на тялото, като очите, кожата и т.н. 

 
Няма отделен код за онкологичните заболявания. Те трябва да се кодират в 

съответствие с анатомичния орган (участък), който е засегнат, например рак на белите 
дробове се кодира с 04, рак на кожата – 05. В краен случай се отбелязва отговор “други” 
- 11. 

 
Въпрос М10.  Целта на този въпрос е да се установи до каква степен най-

сериозното заболяване (проблем), причинено или усложнено от работата, е ограничило 
способността на лицето да изпълнява нормалните си ежедневни дейности. 

Въпросът се отнася до най-сериозното заболяване (проблем), причинено или 
усложнено от работата, докато ограничеността в ежедневните дейности включва също 
и ежедневните дейности извън работата. Например, ако кожен проблем, причинен или 
усложнен от работата, значително е ограничил ежедневните дейности на лицето вкъщи, 
то тогава трябва да се отбележи код 3 „Да, ограничи я значително”. 
 

Въпрос АМ2. Филтърен въпрос. Чрез отговорите на въпрос АМ2 се 
разграничават заетите или незаетите лица, които са работили през 2006 или 2007 
година от незаетите лица, които последно са работили през 2005 г. или преди нея. Това 
разграничение е необходимо, за да се определи дали лицата следва да отговарят на 
въпроси от М11 до М13, свързани с времето, през което лицата са отсъствали от работа 
поради това заболяване (този проблем), или да преминат директно на въпрос М14. 
Определянето на лицата на  заети или незаети, които са работили през 2006 или 2007 
година и незаети, които последно са работили през 2005 г. или преди нея става на база 
на въпрос АМ1. 
           За лицата, които са заети или са незаети, но са работили през 2006 или 2007 
година се загражда отговор 1 и се преминава на въпрос М11. 
           За лицата, които не са заети и са работили за последно  през 2005 г. или преди нея 
се загражда отговор 2 и се преминава на въпрос М14. 
 

Въпрос М11.  С този въпрос се установява дали през последните 12 месеца 
анкетираното лице е отсъствало от работа поради най-сериозното заболяване 
(проблем), причинено или усложнено от работата. 

Наблюдаваният период - последните 12 месеца, се изчислява от датата на 
интервюто. Например, ако интервюто се провежда на 15 април 2007 г., този период 
е 16 април 2006 – 15 април 2007 година. 

Код 1 се загражда за лицата, отсъствали от работа, след което се преминава към 
въпрос М13. 

Код 2 се загражда за лицата, които не са отсъствали от работа, след което се 
преминава към въпрос М16. 

В случаите, когато е заграден код 3 (отговор „Все още не съм на работа”), се 
преминава на въпрос М12. 

 
Ако лицето работи на няколко места, но отсъства от работа поради заболяване 

(проблем) само на едно от работните си места, то тогава трябва да се посочи отговор 2 - 
“Не”, тъй като се броят само дните, през които лицето изобщо не е работило. 
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            Въпрос М12.  На този въпрос отговарят само лицата, които на въпрос М11 са 
посочили отговор „Все още не съм на работа” (код 3). Целта е да се установи дали тези 
лица очакват да се върнат на работа. 

Код 1 се загражда за лицата, които очакват да се върнат на работа, след което се 
преминава към въпрос М13. 

Код 2 се загражда за лицата, които не очакват да се върнат на работа, след което 
се преминава към въпрос М16. 
 
            Въпрос М13.  Посочва се броят на календарните дни/пълните месеци, през 
които лицето е отсъствало от работа през последните 12 месеца поради най-сериозното 
заболяване (проблем), свързано с работата.  
            Трябва да бъдат взети в предвид всички дни от началото на заболяването 
(проблема) до връщането на работа (работните дни, съботите и неделите, празниците, и 
т.н.), но само дните, през които лицето е отсъствало поради заболяването (проблема). 
Ако лицето има повече от едно заболяване (проблем), само дните загубени поради най-
сериозното такова, се взимат в предвид. Всички други отсъствия от работа през 
последните 12 месеца трябва да бъдат изключени (поради някаква друга болест, 
злополука или пътно-транспортно произшествие). 

При отговора на този въпрос се има предвид само отсъствието за периода от 12 
месеца до датата на интервюто. Ако лицето е отсъствало преди този период, дори ако 
това отсъствие е било в пряка връзка със заболяването (проблема), само дните, през 
които лицето не е на работа през 12-месечния период трябва да се броят като загубени 
дни. Ако е имало няколко отсъствия от работа поради най-сериозното заболяване 
(проблем) през последните 12 месеца, те трябва да се сумират. Ако лицето е отсъствало 
от работа по време на интервюто поради най-сериозното заболяване (проблем), 
причинено или усложнено от работата (но очаква да възобнови работа по-късно), 
тогава отсъствието трябва да се брои до датата на интервюто (във времето ограничено 
от последните 12 месеца). Например, ако интервюто се провежда на 14 април 2007 г., а 
лицето е отсъствало от работа поради заболяването (проблема) от 1  до 30 април 2006, 
от 1 до 20 септември 2006 и от 10 април 2007 до датата на интервюто, с предвиждане да 
не работи до 20 април 2007, броя на дните взети в предвид са: 16 (само от 15 до 30 
април 2006) + 20 (през септември 2006) + 5 (само от 10 до 14 април 2007) = 41 дни.  

 
В броя на дните, през които лицето е отсъствало от работа следва да се включат 

и ползвани дни от платен или неплатен отпуск, ако лицето е ползвало такъв отпуск по 
причина, пряко свързана със  заболяването . 

 
Ако лицето не е работило през определен период от време, след което е 

започнало работа на непълен работен ден, за да се адаптира постепенно към работата, 
посочва се само броят на дните, през които лицето изобщо не е работило.  
 

Въпрос М14.  Отнася се само за лицата, които са работили за последно през 
2005 г. или преди нея. С този въпрос се установява дали причините лицето да не работи 
през последните 12 месеца са свързани с най-сериозното заболяване (проблем), 
причинено или усложнено от работата. 

Код 1 се загражда когато причините лицето да не работи са свързани със 
заболяването (проблема), след което се преминава към въпрос М15. 

Код 2 се загражда когато причините лицето да не работи не са свързани със 
заболяването (проблема) - например посещаване на учебно заведение, пенсиониране, 
безработица и други, след което се преминава към въпрос М16. 
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           Въпрос М15.  На този въпрос отговарят само лицата, които на въпрос М14 са 
посочили отговор „Да” (код 1). Целта е да се установи дали лицата, които не работят 
поради най - сериозното заболяване (проблем), причинено или усложнено от работата, 
очакват да започнат отново работа. 

Код 1 се загражда за лицата, които очакват да започнат отново работа. 
Код 2 се загражда за лицата, които не очакват да започнат отново работа. 
 
Въпрос М16.  Чрез този въпрос се получава информация за работата, която е 

причинила или влошила най-сериозното заболяване (проблем) – основна, втора, 
последна и т.н. Целта е да може информацията за това заболяване (проблем) да се 
обвърже с характеристиките на съответната работа, която го е причинила или влошила. 

Код 1 - „Настоящата Ви основна работа”, се загражда само за заетите лица, ако 
заболяването (проблема) е причинено или влошено от основната работа. Настоящата 
основна работа съответства на описанието на работата, дадено от лицето в раздел 
„Основна работа” от „Картата за лицата”. 

Код 2 - „Настоящата Ви втора работа”, се загражда само за заетите лица, които в 
„Картата за лицата” са посочили, че имат втора работа (чието описание е дадено в  
раздел „Втора работа”), ако заболяването (проблема) е причинено или влошено от 
втората работа. 

Код 3 - „Последната Ви работа”, се отнася само за незаетите лица и се отбелязва, 
ако заболяването (проблема) е причинено или влошено от последната им работа, т.е. от 
тази описана в раздел „Предишен трудов опит на незаетите лица”. 

Код 4 -  „Работата, която имахте преди една година”, се отнася за работата, която 
лицето е имало една година преди наблюдението, ако тази работа е различна от 
настоящата основна работа (за заетите лица) или е различна от последната работа (за 
незаетите лица). 

Ако работата, която лицето е имало преди една година, е последната за него 
работа, се загражда код 3 (по-малкият от двата кода). Това ще позволи да се анализира 
дали съществува връзка между заболяването (проблема) и причината за напускане на 
последната работа. 

Код 5 - „Друга работа”, се загражда в случаите когато заболяването (проблема) е 
причинено или влошено от работа различна от посочените в код от 1 до 4, т.е. тази 
работа не е описана в нито един от разделите на основната анкетна карта. Например: 

- лицето е имало втора работа по време на последната си работа;  
- лицето е имало втора работа по време на работата преди една година; 
- лицето е сменило 2 или повече пъти работата си в рамките на наблюдавания 

период и настоящата основна работа е от 6 месеца; 
- на последната си работа лицето е работило 3 месеца и преди това е имало друга 

работа в рамките на наблюдавания период. 
 

Въпрос АМ3. Филтърен въпрос. Чрез отговорите на въпрос АМ3 се 
разграничават заетите от незаетите лица през наблюдавания период. Това 
разграничение е необходимо, за да се определят лицата, които следва да отговарят на 
въпросите за факторите на работното място, които могат да повлияят неблагоприятно 
върху здравето на лицата. Определянето на лицата на  заети и незаети става на база на 
отговорите им на въпрос АМ1. 

За лицата, които са заети се загражда отговор 1 и се преминава на въпрос М17. 
За лицата, които не са заети се загражда отговор 2 и за тях интервюто 

приключва. 
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            Въпрос М17.  С този въпрос се установява дали анкетираното лице счита, че на 
работното си място е изложено на фактори, които могат неблагоприятно да повлияят на 
неговото/нейното психично здраве - тормоз, грубо отношение, насилие и т.н.Има се в 
предвид това въздействие на посочените фактори, което се случва по-често или по-
интензивно от обичайното в ежедневието на хората. 
 Под работно място се разбира местната единица или 
учреждението/организацията, където лицето работи. В случай, че работата на лицето се 
извършва обикновено извън местната единица или учреждението/организацията, за 
работно място се приема средата, в която лицето работи (например при горските 
работници, пожарникарите). 
 
            Въпросът се отнася за всички настоящи работи на анкетираното лице - и за 
основната, и за втората му работа, ако има такава. 
 
            Факторите (тормоз или насилие) може да са причинени от други хора, работещи 
на същото работно място или от клиенти, които не работят, но посещават работното 
място. 

                  Тормозът и грубото отношение (малтретирането) обхващат  различни форми на 
нежелано и неприятно поведение спрямо друг човек или група хора, които варират от 
неприятни забележки до физическо насилие, които могат да доведат до увреждане на 
физическото, умственото, психическото, моралното или социалното развитие. Това 
поведение може да е свързано с  определени характеристики на лицето, като пол и 
сексуална ориентация, етническа принадлежност, религиозни, политически и други 
убеждения, инвалидност,  вкл. и дискриминация (различно третиране) на базата на тези 
характеристики.   Може да е проявление на лично отношение, като завист или ревност. 
           Включват  се тенденциозни и неоправдани забележки или критики, постоянно и 
съзнателно търсене на грешки, поставяне в изолация, викане, унижаване, заплашване, 
съзнателно възпрепятстване на работата, безпричинно отнемане на задачи и 
отговорности, спиране на възможностите за  обучение и повишение, налагане на 
безпричинни наказания, ровене в личните вещи  или средствата за работа. 
           За насилие се приема физическа сила приложена спрямо друг човек или група от 
хора, което води до физическо, сексуално или психологическо увреждане. Реалното 
преживяване на тези действия или усещането за заплаха от такива действия се 
отбелязва с код 2. 
           Напрежение поради недостиг на време или претоварване с работа (натоварен 
график) - код 3 се отбелязва, когато изискванията за срок или количество на 
извършваната работа превишават реалните възможности на лицето. 
 
          Ако лицето е посочило само един фактор, се преминава на въпрос М19. Ако 
лицето е посочило повече от един фактор, се преминава на въпрос М18.  
 
           Въпрос М18.  Този въпрос се отнася само за факторите, които лицето е посочило 
във въпрос М17. Целта е да се установи кой от посочените фактори, според 
анкетираното лице, е основен от гледна точка на негативните ефекти за 
неговото/нейното психично здраве. 
  
           Въпрос М19. С този въпрос се установява дали анкетираното лице счита, че на 
работното си място е изложено на фактори, които могат неблагоприятно да повлияят на 
неговото/нейното физическо здраве - боравене, допир, вдишване и т. н. на вещества 
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като химикали, прах, изпарения и други. Има се в предвид това въздействие на 
посочените фактори, което се случва по-често или по-интензивно от обичайното в 
ежедневието на хората. 
           Под работно място се разбира местната единица или 
учреждението/организацията, където лицето работи. В случай, че работата на лицето се 
извършва обикновено извън местната единица или учреждението/организацията, за 
работно място се приема средата, в която лицето работи (например горски работници, 
пожарникари). 
           С физическо здраве се обозначават всички други аспекти на здравето с 
изключение на психичното здраве. 
 
            Въпросът се отнася за всички настоящи работи на анкетираното лице - и за 
основната, и за втората му работа, ако има такава. 
 
           Ако лицето е посочило само един фактор, интервюто приключва. Ако лицето е 
посочило повече от един фактор, се преминава на въпрос М20. 
 
           Фактори като излъчване/радиация, магнитни полета, резки промени в 
температурите, много високи или много ниски температури, ослепителна светлина и 
т.н. не са обект на модула и в тези случаи се посочва отговор “Не” (код 2). 
  
 
          Въпрос М20.  Този въпрос се отнася само за факторите, които лицето е посочило 
във въпрос М19. Целта е да се установи кой от посочените фактори, според 
анкетираното лице, е основен от гледна точка на негативните ефекти за 
неговото/нейното физическо здраве. 
 

Въпрос АМ4. Филтърен въпрос. Към този въпрос анкетьорът записва  
продължителността на интервюто (в минути) само по допълнението “Трудови 
злополуки и здравословни проблеми, свързани с работата ”. 
 

Въпрос АМ5. Ако лицето е анкетирано с основната карта за наблюдение на 
работната сила, но не може да бъде анкетирано с допълнителната карта “Трудови 
злополуки и здравословни проблеми, свързани с работата” към въпрос АМ5 се 
отбелязва съответната причина.  
 
           В края на анкетната карта се записва името на анкетьора и датата на провеждане 
на интервюто. 
 
 

 
 


