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1. Допълнителният модул “Съвместяване на работа със семеен живот” е 
включен в наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2005 г. в 
съответствие с изискванията на Регламент на Европейската Комисия № 29/2004.  
Целта на въпросите, включени в модула е: 

� да се установи дали участието на лицата в работната сила е в 
съответствие с тяхното желание или е възпрепятствано от липсата на подходящи 
услуги, свързани с гледането на деца или болни, инвалиди и много възрастни хора; 

� да се определи степента на гъвкавост на работата  от гледна точка на 
съвместяването и със семейните задължения; 

� да се оцени степента на използване на родителския отпуск. 
 
2. Обект на наблюдение с  допълнителния модул са лицата на 15 – 65 

годишна възраст, включени в извадката за наблюдението на работната сила. 
      Информацията по допълнителния модул се получава директно от лицата, 

за които се отнася,  или от друг член на домакинството, който е в състояние да я 
предостави. 

 
3. Основни понятия, използвани в модула 
 
3.1. Услуги за гледане на деца – включват се детски ясли, детски градини,  

предучилищни заведения, дневни центрове, занимални (без задължителните към 
учебните заведения), платени детегледачки. Заведенията могат да бъдат 
обществени, частни или семейни, субсидирани от държавата, общината или 
работодател.   

3.2. Грижи за отглеждане на деца  и гледане на инвалиди – регулярно 
(ежедневно, ежеседмично или с друга определена периодичност)  оказване на 
помощ, за която е поет ангажимент и което включва например: 

За гледане на деца:  лични грижи - хранене, обличане, миене; надзор; 
подготовка на домашни, различни занимания, разходки и игри; четене; 
придружаване от къщи до  детското заведение или училището и/или обратно; водене 
на разговори.  

За гледане на възрастни: лични грижи – хранене, обличане, миене; 
придружаванe при излизане или извършване на физически действия; помощ при 
извършване на домакински дейности, помощ при попълване на документи, плащане 
на сметки; водене на разговори; компания  

Към грижите за гледане на деца и инвалиди се изключва: оказването 
само на финансова помощ; помощ, извършвана с благотворителна цел; 
гледането, извършвано срещу заплащане, т.е. като работа.. 

 
 

ПОПЪЛВАНЕ НА АНКЕТНАТА КАРТА “СЪВМЕСТЯВАНЕ НА 
РАБОТА СЪС СЕМЕЕН ЖИВОТ” 

 
4. Въпросите от  допълнителния модул се задават след попълване на 

основната анкетната карта за наблюдение на работната сила. Те са структурирани в 
три раздела: 
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І-М – ЗАЕТИ ЛИЦА 
ІІ-М  - НЕЗАЕТИ ЛИЦА 
ІІІ-М  - РОДИТЕЛСКИ ОТПУСК 
 
5. Въпросите, означени с буква А  (А1, А2....А7), са филтриращи въпроси. 

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

 
6. Въпрос А1. Целта на този въпрос е да се определят лицата, които следва да 

отговарят на  въпросите от допълнителния модул “Съвместяване на работа със 
семеен живот”. Това са всички лица, за които се попълва основната карта за 
наблюдение на работната сила, родени след 1.01.1940 година. В квадратчетата към 
въпрос А1 се записва  годината на раждане на лицето, така както е посочена в 
списъка на домакинството в раздел І от анкетната карта за  наблюдение на работната 
сила. Анкетата продължава само ако лицето е родено през 1940 г. или след  нея. За 
останалите лица, т.е. за родените преди 1940 г., не се задават следващите въпроси от 
допълнителния модул.  

 
7. Въпрос А2. Чрез отговорите на въпрос А2 се разграничават заетите от 

незаетите лица през наблюдавания период. Това разграничение е необходимо, тъй 
като тези две групи лица отговарят на различни въпроси (раздели) в картата. 
Определянето на лицата на  заети и незаети става на база на отговорите им в раздел 
ІІ от основната анкетна карта за наблюдение на работната сила. Заети са лицата, 
отговорили с “Да” – 1, на поне един от въпросите 8, 9, 10  и 19 от раздел ІІ, а на 
въпрос 20 има код,  различен от 6 (допълнителен частично платен или неплатен 
отпуск за отглеждане на дете до 3 годишна възраст). За тези лица се отбелязва 
отговор 1, след което се преминава на раздел І-М “ЗАЕТИ ЛИЦА”. За лицата, които 
не са заети през наблюдавания период, т.е. за тези които са отговорили с “Не” и на 
четирите въпроса 8, 9,10 и 19 от раздел ІІ на анкетната карта, или на въпрос 20 кодът 
е  6 (допълнителен платен или неплатен отпуск за отглеждане на дете до 3-годишна 
възраст), се отбелязва отговор 2 на въпрос А2, след което се задават въпросите от 
раздел ІІ-М “НЕЗАЕТИ  ЛИЦА”.    

 
ПОПЪЛВАНЕ НА РАЗДЕЛ І-М “ЗАЕТИ ЛИЦА” 
 
Този раздел се попълва само за заетите лица, които са определени от  

отговора на въпрос А2. 
 
8. Въпрос А3. Предназначението на този въпрос е да определи дали 

анкетираното  лице има  поне едно свое или на партньора (съпруга, съпругата) дете  
до 14 навършени години включително,  живеещо в същото домакинство.  Имат се 
предвид всички собствени или осиновени деца на интервюираното лице или на 
неговия (неговата) съпруг (съпруга) или партньор (партньорка), на възраст до 14 
навършени години включително, които живеят в домакинството на интервюирания. 
За целта може  да се ползва информацията от списъка на домакинството и въпрос 3 
“Лица под 15 години в домакинството” на раздел І.  За лицата, които имат такива 
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деца, се отбелязва отговор 1, след което се преминава на въпрос М1. За лицата, 
които нямат свои или на партньора (съпруга, съпругата) деца до 14 навършени 
години, или имат деца, които не живеят постоянно в същото домакинство, се 
отбелязва  отговор 2 и се преминава на въпрос М3. 

 
9. Въпрос М1. На този въпрос се отбелязва кой основно полага грижи за 

детето (децата), през времето когато анкетираното лице (родителя) е на работа, т.е. 
по какъв начин се осигурява възможност на анкетираното лицe да работи, като 
родителските му задължения се поемат от други лица или заведения. 

 В зависимост от това кой се грижи за детето (децата) през времето, 
когато интервюираното лице изпълнява трудовите си задължения, се отбелязва както 
следва: 

 Код 1 се посочва в случаите, когато детето посещава детски ясли, 
детска градина или друго предучилищно или детско заведение. Тук се включват 
както всички видове платени услуги за гледане на деца, предлагани от различни 
видове заведения (вкл. частни, семейни), така и тези субсидирани от държавата или 
работодателите.  

 Код 2 се посочва, когато се използват услугите на платена 
детегледачка, които могат да се извършват както в дома на лицето, така и извън 
него. 

 Код 3 се посочва, когато съпругът/съпругата, който живее в 
домакинството, се грижи за детето. 

 Код 4 се посочва в случаите, когато се използва помощта на роднини – 
баба, дядо, леля, брат, сестра. Последните могат да живеят заедно или отделно от 
домакинството. 

 Код 5 се посочва, когато за гледането на детето се използва помощта 
на съседи или приятели, без да им се заплаща за това. 

 Код 6 се посочва в случаите, когато не се използват услуги на други 
лица или заведения или работното време на лицето и учебното време на детето 
съвпадат. Този код се посочва и в случаите, когато: 

- децата се грижат сами за себе си или за тях  се грижат други деца (до 
14 години вкл.) от домакинството; 

- анкетираното лице работи вкъщи или гледа детето на работното си 
място;  

Код 6 не се посочва, когато за детето се грижи  друго дете  от домакинството 
на възраст 15 и повече години,  в този случай се посочва код 4. 

За учениците, трябва да се има предвид  времето извън училищните 
занимания.  

 
На въпрос М1 се посочва само един отговор. В случай, че лицето използва 

различни начини за гледане на детето или различни начини за всяко дете поотделно, 
за основен се счита този, който е с най-голяма продължителност (брой часове). Ако 
лицето не може да определи времетраенето на различните начини, то за основен се 
посочва този, срещу който е записан по-малък код в анкетната карта. 

Пример: Семейство има 2 деца, съответно на 4 години и на 10 години. За 
отглеждане на първото дете се използват услугите на детска градина, за второто 
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помощта на роднини  (за часовете, в които детето не е на училище). Ако 
интервюираното лице (родителят), може да посочи колко приблизително часове трае 
престоя в детската градина и гледането от роднина  (напр. 10 часа – детска градина, 
4 часа – гледане от роднина), то се посочва код 1, тъй като времетраенето на престоя 
в детската градина е по-продължително от това на гледането от роднини. Ако 
времетраенето на двете дейности е еднакво, или лицето не може да определи 
продължителността им, се посочва също код 1.  

 
10. Въпрос М2. Този въпрос цели да установи дали освен за собственото (или 

на съпруга/съпругата) си дете, анкетираното лице се грижи редовно, без 
възнаграждение, за друго дете до 14 навършени години. 

 Под други деца трябва да се разбират: 
            - всички деца до 14 навършени години, независимо дали живеят в 

домакинството – например внук, дете на роднини, съседи или приятели, с 
изключение на собствените или на съпруга/съпругата деца,  

             - собствени  или на съпруга/съпругата  деца, но живеещи извън 
домакинството. 

  
 Код 2  “Не”трябва да бъде посочен когато анкетираното лице няма 

ангажимент да се грижи за друго дете, както и в следните случаи: 
- когато грижата за детето се изразява само във финансова подкрепа; 
- когато грижещият се работи с цел благотворителност или от името на 

някаква организация; 
- когато гледането на децата се извършва срещу заплащане, т.е. като 

работа. 
 
11. Въпрос М3. Въпросът е аналогичен на въпрос М2, но се задава на лицата, 

отговорили на въпрос А1 с код 2, т.е. за такива, които нямат собствени (или на 
съпруга/съпругата) деца на възраст до 14 навършени години вкл., живеещи в 
домакинството. 

 
12. С въпрос М4 се цели да се определи желанието на интервюираното 

лице да промени съотношението между времето за работа и времето за гледане на 
децата, т.е.: 

- да увеличи работното си време, като съответно намали времето за 
отглеждане на децата, или  

-  да работи по-малко време (или въобще да не работи) и да увеличи времето 
за отглеждане и грижи за децата .  

Въпросът се отнася за заетите лица, които се грижат за собствено или друго 
дете на възраст до 14 навършени години. 

Много важно при този въпрос е да се разбере дали лицето има желание да  
работи повече, независимо от обстоятелството, че в момента има ограничения  
за това .  

Ако лицето отговори, че иска да работи повече, но едновременно с това да 
увеличи и времето за гледане на децата се отбелязва код “3”. 
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13. Въпрос М5. Отбелязва се дали причината лицето не работи повече време 
се корени в трудности в намирането на подходящо детско заведение, детегледачка 
или други услуги по отглеждане на децата.  

 Под подходящо се разбира приемливо от гледна точка на цената и със 
задоволително, според преценката на анкетираното лице качество.  

 
14. Въпрос  М6. Отбелязва се основната причина, която създава 

затруднения в намирането на детско заведение, детегледачка или други услуги по 
отглеждане на децата – липсата им в района, цената или качеството.  

 
Към критериите за качество (код 3) се отнасят например: нивото на 

образователната програма, брой на децата в групата, брой на лицата, грижещи се за 
децата в  групата, възможност за осигуряване на специфични потребности на децата 
и т.н. 

“Други причини ... “ (код 4) се посочва например, когато лицето не може да 
намери работа с по-голяма продължителност, или не иска да използва услуги за 
гледане на децата (предпочита децата да се гледат от роднини). 

   При кодирането трябва се има предвид основната текуща причина (т.е. 
отнасяща се за наблюдавания период). 

Например:  Ако майката е преминала на непълен работен ден преди 2 години 
поради липса на подходящи услуги в района, свързани с гледането на деца, но сега 
тя смята, че услугите, които се предлагат са твърде скъпи от гледна точка на 
възнаграждението, което ще получава, ако работи на пълен работен ден,  то следва 
да се отбележи код 2. 

Когато са налице няколко причини във връзка с ползването на услуги по 
отглеждането на деца, тогава е необходимо да се посочи основната според лицето 
причина. Ако това не е възможно, трябва да се посочи причината с по-малък код в 
анкетната карта. 

 
15. С въпрос  М7 се цели да се установи през  кое време на лицето биха били 

необходими услуги за гледане на детето (децата), от гледна точка на ангажираността 
му с работа.  

Посочва се една от следните възможности: 
- липса на услуги, които да се ползват през деня – код 1. Тук се има в 

предвид времето приблизително от 700 до 1900 часа.  
- липса на услуги, които да се ползват в специфично време – код 2. 
Под специфично време се разбира например преди 700 или след 2100 часа, в 

събота (неделя), в почивните дни, през ваканциите, денонощно и т.н. 
По изключение, например, ако лицето няма представа за времето през което 

ще бъде ангажирано с работа, се отбелязва код 3 . 
 
16. Въпроси с номера М8 до М10 се отнасят за отглеждането на децата през 

определени  специфични периоди. Под специфичен период в случая се разбира 
период, когато децата са във ваканция, детските заведения са затворени или 
детегледачката е в отпуск.  
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На въпрос  М8 се отбелязва дали в рамките на последните 12 месеца лицето е 
имало някаква промяна в продължителността и/или организацията на работата в 
такъв специфичен период.  

Под промяна в продължителността и организацията на работата се има 
предвид ползването на почивни дни, намалено работно време или други подобни. 

 
17. Въпрос  М9. С помощта на този въпрос се определя дали промяната 

(например отсъствието за  определено време от работа), се е наложила основно   
поради обстоятелството, че лицето не е могло да намери  друго детско заведение, 
детегледачка или да ползва друга платена услуга за отглеждане на детето, които да 
заместят тези, които обичайно ползва  за отглеждането на детето. 

 
18. Въпрос  М10. Отнася се за лицата, отговорили на въпроси М8 и М9 с 

“Да”. Отбелязва се основната трудност в намирането на подходящи алтернативни 
услуги за гледане на деца (детски заведения или детегледачка) през специфичния 
период (ваканция, затворени детски заведения, отпуск на  детегледачката). 

Под алтернативни услуги трябва да се разбират такива услуги, които се 
използват, когато обичайните не могат да се използват, например  детските ясли, 
градини, заведения са затворени, детегледачката е в отпуск и т.н. 

 
19. Въпрос М11. Отбелязва се дали анкетираното лице има ангажимент да 

се грижи редовно (всеки ден, всяка седмица) за роднини, съседи или приятели, 
които са болни, инвалиди или много възрастни, независимо дали живеят в 
домакинството или не. 

Код 1 трябва да бъде посочен и в случай, че лицето получава определена 
парична сума за гледане на близки с увреждания (инвалиди), т.е. за придружител. 

Не се включват грижите за деца до 14 навършени години вкл., които имат 
здравословен проблем, физически недостатък, или са инвалиди (те се отнасят към в. 
М1-М3), както и деца на 15 и повече години, които нямат подобни проблеми, но за 
които се полагат обичайните грижи.  

Ако помощта се  изразява само във финансова издръжка или ако се извършва 
като доброволна работа за благотворителност или от името на някаква организация,  
тя не трябва да се смята за грижа (в смисъла, използван в изследването). 

Не се включва гледането, извършвано срещу заплащане, т.е. като работа. Не 
се включват личните асистенти, наети по програмите на Агенцията по заетостта, 
дори ако се грижат за свои роднини или познати. 

 
20. Въпрос М12. Целта е да се разбере желанието на лицето, което се грижи 

за роднини, съседи или приятели да промени съотношението между времето за 
работа и времето за гледане, т.е.: 

- да увеличи работното си време, като съответно намали времето, 
свързано с грижи за нуждаещи се възрастни хора (болни, инвалиди), или 

- да работи по-малко време (или въобще да не работи) и да увеличи 
времето свързано с тези грижи. 

Интересува ни желанието на лицето през наблюдавания период 
независимо от ограниченията, които то има през този период (напр. дори ако 
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тя/той не може да работи повече поради отсъствие на подходящи услуги по гледане 
на болни, инвалиди, възрастни или други ограничения).  

 
21. Въпрос М13. Този въпрос се отнася за заетите лица, които на въпрос  М12 

са посочили отговор “Да, желае да увеличи работното си време” - код 1. Целта е да 
се установи дали причината да не работят повече (да работят по-малко, отколкото 
биха искали) е свързана с трудности да намерят подходящо заведение или гледач 
(личен асистент), който да се грижи за болен, инвалид, възрастен роднина или 
приятел срещу заплащане. 

 
22. Въпрос М14. Този въпрос се отнася за заетите лица, които на въпрос  М13 

са посочили отговор “Да” - код 1. Отбелязва се какво е основното  ограничение, 
свързано с намирането на услуги по гледане: дали това е отсъствието им в района, 
цената или качеството на услугите. 

Услугите по гледане включват: услуги по гледане  в дома на нуждаещия  от 
платени гледачи (лични асистенти) и/или грижа в заведение, включително и такива, 
където хората могат да ходят само през деня.  

Код 2 “Услугите по гледане на болни, инвалиди, възрастни са твърде скъпи” - 
се отбелязва  в случай, че  услугите са твърде скъпи за лицето, на което се помага 
или за лицето, което помага. 

При определяне на качеството на услугите (код 3) се има предвид  гледната 
точка на лицето, което е интервюирано (което помага) или  гледната точка на 
лицето, на което помага. Този отговор включва  и случаите, при които лицата не 
могат да се доверят на предлаганите услуги. 

С код 4 “Друга причина” се отбелязват отговори като: не може да намери 
работа; човека, на когото  помага не иска помощ от друг и други подобни. 

Основната  причина трябва да бъде тълкувана като основна текуща причина 
(т.е. отнасяща се за наблюдавания период). Например, ако преди 2 години лицето 
преминало на непълен работен ден  поради липсата/отсъствието на услуги по 
гледане в близост до мястото, където живее, а сега цената на такава услуга му се 
струва твърде скъпа за него или за лицето, на което помага, тогава се отбелязва 
отговор “Услугите по гледане на болни, инвалиди, възрастни са твърде скъпи” - код 
2. 

Ако са посочени няколко причини (например незадоволително качество и 
твърде висока цена), лицето трябва да избере главната от тях. Ако не може да 
избере трябва да се отбележи причината с по-малък код, съответстваща на отговора 
на лицето.  

 
23. Въпрос М15. Този въпрос се отнася за заетите лица, които на въпрос М14 

са дали отговор “Липса на подходящо заведение или гледач (асистент)” - код 1. 
Предназначението му е да се установи, дали  липсват услуги за гледане през времето 
през което лицето би било ангажирано, ако увеличи работното си време  

Отговор “Липсват услуги, които да се ползват през деня” - код 1 трябва да се 
използва когато услугата по гледане/грижата ще бъде нужна приблизително от 700 

до 
1900 часа. Има се предвид, че няма необходимата услуга по гледане въобще или няма 
свободни места в съответните заведения. 
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Отговор “Липсват услуги, които да се ползват в по-специфично време” - код 
2, трябва да се използва ако услугата ще бъде нужна във време, което е 
приблизително преди 700 или след 1900 часа, през нощта, в събота/неделя или в 
почивните дни, денонощно. 

Отговор  “Не може да прецени” - код 3  трябва да се използва само ако лицето 
не знае времето (часовете), през което ще му бъдат нужни услуги по гледане 
(например няма никаква представа за работните си часове в бъдеще.  

Отбелязва се само един отговор по преценка на лицето. 
 
24. Въпрос М16 . Целта на този въпрос е да се оцени степента на гъвкавост на 

работното време в рамките на работния ден от гледна точка на съгласуване със 
семейния живот, т.е. може ли лицето да използва гъвкаво (плаващо) работно време в 
рамките на работния ден (да променя началото и края на работния ден поне с един 
час) поради семейни причини. 

В отговорите трябва да бъдат взети под внимание както формално 
предоставена възможност (съгласно съществуващия ред в предприятието или според 
колективното договаряне), така и неформално (устно) разрешение, вкл. и размяна на 
смените с колеги. Терминът “поради семейни причини” включва и грижите за 
гледането на деца или възрастни, инвалиди, болни. Следва да се посочи 
възможността за промяна на работното време, независимо от това дали ползваните 
свободни часове се отработват или не (т.е. за работодателя е важно само 
изпълнението на работата). Не се включва възможността за използване на  годишен 
или друг вид отпуск. 

 
Отговор “по принцип е възможно” – код 1 се отбелязва когато лицето 

обикновено (в повечето случаи) може да започне по-късно и/или да свърши по-рано 
работа по семейни причини (извън отделни периоди на спешна/неотложна работа). 

Лица, които имат по принцип възможност да определят началото или/и края 
на работния си ден или възможност  за сумарно определяне на  работното време, 
трябва да бъдат отнесени към код 1, защото те могат да правят това и поради 
семейни причини, когато поискат. 

Отговор “рядко е възможно” – код 2 се отбелязва, когато такива случаи на 
промяна в работното време са възможни по изключение. 

 
25. Въпрос М17. Предназначението на този въпрос е  да се оцени степента на 

гъвкавост на работното време  т.е. могат ли анкетираните лица да организират 
работно си време така, че да вземат свободен ден (дни), без да ползват годишен, 
служебен или неплатен отпуск,  по семейни причини  

Терминът “поради семейни причини” включва и грижите за гледането на деца 
или възрастни – инвалиди, болни.  

В отговорите трябва да бъдат взети под внимание както формално 
предоставена възможност (съгласно съществуващия ред в предприятието или според 
колективното договаряне), така и неформално (устно) разрешение, вкл. размяна на 
смени с колеги. Посочва се възможността за промяна на работното време, 
независимо от това дали, ползваните свободни дни се отработват или не (т.е. за 
работодателя е важно само изпълнението на работата).  
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Изключват се случаите на използване на  годишен или друг вид отпуск. 
 
Отговор “по принцип е възможно” – код 1 се отбелязва когато лицето 

обикновено има възможност да организира работното си време, така че да вземе 
цели свободни дни по семейни причини (извън отделни периоди на 
спешна/неотложна работа), дори ако за броя на дните съществува ограничение. Този 
отговор се отнася и за лица, които: имат по принцип сумарно определяне на  
работното време, с възможност за ползване на почивни дни; нямат фиксирано 
работно време; могат да отсъстват от работа, без специална уговорка. 

Отговор “рядко е възможно” – код 2 се отбелязва когато лицето може по 
изключение да вземе цели свободни дни по семейни причини, . 

 
26. Въпрос М18.  Чрез този въпрос се установява дали лицето е взимало 

служебен отпуск (вкл. отпуск при сключване на брак или смърт на родител, дете или 
други роднини по права линия),  почивни (свободни) дни (извън годишния отпуск) 
поради болест на член от семейството или друг  непредвиден случай в семейството 
(детегледачката е болна или има свои проблеми, детското заведение е затворено,  
пожар в къщи и други). Повечето от случаите  се отнасят до непланирани ситуации, 
но не се изключват също и предварително  планирани отсъствия, например в някои 
случаи на болест (операция на член от семейството и други). 

Регламентираният отпуск, свързан с гледане на болен или под  карантина 
член от семейството, належащо придружаване на болен член от семейството за 
медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, но 
върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето (чл.162 
от КТ) се  посочва към код 1. Към този код се и отнасят и други регламентирани 
отсъствия по семейни причини, платени или неплатени, уговорени в колективното 
или индивидуално договаряне. 

Към код 2 се посочват случаите, при които е лицето е ползвало неплатен 
отпуск по семейни причини или е отсъствало от работа, без да ползва отпуск 
(например, има по-голяма свобода при определяне на работното време, има 
възможност да отработи предварително или впоследствие дните на отсъствие и 
други). 

Не се включва отсъствие поради лично заболяване или нетрудоспособност, 
както и отпускът за  отглеждане на дете до 2 или 3 годишна възраст – такива случаи 
се отнасят към код 3. 

 
27. Въпрос М19. Отбелязва се дали отсъствието на лицето, взело почивни 

(свободни) дни (извън годишния отпуск) поради болест на член от семейството или 
друг  непредвиден случай в семейството, посочено към въпрос М18, е заплатено 
макар и частично.  

Отговор “Да” - код 1 се отбелязва ако лицето е получило пълно или частично 
възнаграждение за дните, през които е отсъствало;  

Отговор “Не” - код 2 се отбелязва само ако  дните  на отсъствие не са платени 
изобщо. 

 
ПОПЪЛВАНЕ НА РАЗДЕЛ ІІ-М “НЕЗАЕТИ ЛИЦА” 
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28. Въпросите към този раздел са аналогични на част от на въпросите в раздел 

І, но се отнасят за лицата, които не са заети, идентифицирани от отговора на въпрос 
А2 (т.7). 

 
29. Въпрос А4 е аналогичен на въпрос А3.  Отбелязва се дали лицето 

(съпруга/съпругата му) имат поне едно дете до 14 навършени години вкл., живеещо 
в домакинството.  

30. Въпрос М20. Този въпрос се задава на лица, които нямат собствени деца 
до 14 години, живеещи в домакинството и цели да установи дали те имат 
ангажимент да се грижат редовно, без възнаграждение, за друго дете до 14 
навършени години.  

 Под други деца трябва да се разбират: 
            - всички деца до 14 навършени години, с изключение на собствените 

или на съпруга/съпругата, независимо дали живеят в домакинството, напр. внук, 
брат/сестра, дете на роднини, съседи или приятели;  

             - собствени  или на съпруга/съпругата  деца, но живеещи извън 
домакинството. 

 
31. Въпрос М21. Отнася се за всички лица, които се грижат за дете до 14 

навършени години.Чрез този въпрос се установява дали анкетираното лице би 
искало да започне работа (да работи), независимо от ограниченията, които могат  да 
съществуват, наложени от липсата на подходящи услуги или на друга възможност за  
отглеждане на детето. 

 
32. Въпроси  М22, М23 и М24 са аналогични на М5, М6, М7 от раздел І-М, 

но се отнасят за неработещите лица. За попълването на тези въпроси трябва да се 
имат предвид указанията, посочени в точки 13-15. 

33. Въпроси М25 до М29 се отнасят за грижите за инвалиди и са аналогични 
на въпроси М11-М15 от раздел І-М,  но се отнасят за неработещите лица За 
попълването на тези въпроси трябва да се имат предвид указанията, посочени в 
точки 19-24, както и инструкциите за преминаване към следващите въпроси, 
посочени в анкетната карта. 

 
ПОПЪЛВАНЕ НА РАЗДЕЛ ІІІ-М “РОДИТЕЛСКИ ОТПУСК” 

 
34. Родителският отпуск е отпуск, който съгласно чл.167а, ал.(1) от Кодекса 

на труда всеки от родителите (осиновителите) има право да ползва, ако работи по 
трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна 
издръжка. Този отпуск е неплатен и е в размер на 6 месеца (за всеки от родителите). 
Може да се ползва между втората и осмата година на детето. Родителският отпуск 
отменя досегашния неплатен отпуск за отглеждане на дете от две- до тригодишна 
възраст и може да се ползва след използването на отпуските по чл.164, ал.1 и чл.165, 
ал.1. (след използването на неплатения отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна 
възраст).  Отпускът по чл.167а, ал.(1) може да се ползва наведнъж или на части, като 
продължителността му на части не може да бъде по-малка от 5 работни дни.  
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Всеки един от родителите може да преотстъпва отпуска на другия родител 
или на своите родители, ако те работят по трудово правоотношение.  

Родителският отпуск по чл.167а, ал.(1) е в сила от 1 август 2004 г., поради 
което са възможни следните случаи при ползването му: 

- ако майката изцяло е ползвала неплатения отпуск до 3-годишна 
възраст на детето, то родителите нямат право на новия отпуск; 

- ако майката не е ползвала неплатения отпуск до 3-годишна възраст на детето, 
родителите могат да ползват новия отпуск в пълен размер до навършване на 8-
годишна възраст на детето; 

- ако майката е ползвала част от неплатения отпуск до 3-годишна възраст на 
детето, напр. 2 месеца, тя има право на останалата част (4 месеца), която може да 
ползва до навършване на 8-годишна възраст на детето. Бащата може да ползва 
шестте месеца, които му се полагат или да ги преотстъпи на майката или на своите 
родители. 
 

35. Въпрос А5. Предназначението на този въпрос е да се определят лицата, за 
които се попълва раздел ІІІ-М Родителски отпуск. С въпроса се установява дали 
анкетираното  лице има  поне едно свое или на партньора (съпруга, съпругата) дете  
до 8 навършени години включително,  живеещо в същото домакинство.  Имат се 
предвид всички собствени или осиновени деца на интервюираното лице или на 
неговия (неговата) съпруг (съпруга) или партньор (партньорка), на възраст до 8 
навършени години включително, които живеят в домакинството на интервюирания. 
За целта може  да се ползва информацията от списъка на домакинството и въпрос 3 
“Лица под 15 години в домакинството” на раздел І Карта за домакинството.  За 
лицата, които имат деца на тази възраст, се отбелязва отговор 1, след което 
преминава на въпрос М30. За лицата, които нямат деца на тази възраст, интервюто 
приключва. 

 
36. Въпрос М30. С този въпрос се установява дали през последните 12 месеца 

анкетираното лице е ползвало родителски отпуск.  
За лицата, които през наблюдавания период (последните 12 месеца) са 

ползвали родителски отпуск се отбелязва код 1 и се задава следващия въпрос (М 31). 
Ако през последните 12 месеца анкетираното лице е използвало минималния 

размер на родителския отпуск (5 работни дни съгласно законодателството), също се 
загражда код 1.  
 

37. Въпрос М31. Отбелязва се начинът, по който анкетираните лица са 
ползвали родителски отпуск.  

Код 1 се загражда за лицата, които са ползвали пълния размер на родителския 
отпуск (6 месеца) изцяло (наведнъж) и с откъсване от работа. 

Код 2 се загражда за лицата, които са ползвали на части (като минималният 
размер е 5 работни дни) родителски отпуск и с откъсване от работа, напр. през 
периоди на ваканция, затворени детски заведения и т.н. 

Код 3 се загражда за лицата, ползвали родителски отпуск, работейки на 
непълен работен ден. 
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За лицата, които работят на непълно работно време, и които са ползвали 
родителски отпуск, също се отбелязва код 3. 

Код 4 се загражда за лицата, ползвали родителски отпуск по друг начин 
(различен от посочените по-горе) или като комбинация от изброените по-горе. 
Примери за комбинирано ползване на родителски отпуск са случаи, когато: лицето 
ползва една част от него (напр. 1 месец) с откъсване от работа и останалата част, 
работейки на непълно работно време; лицето ползва на няколко части отпуска в 
комбинация с работа на непълно работно време.   

38. Въпрос М32. Предназначението на този въпрос е да се установи за 
лицата, които не са ползвали родителски отпуск през последните 12 месеца, коя е 
основната причина за това. Тук трябва да се посочи личната причина. Ако 
причината анкетираното лице да не ползва родителски отпуск е, че през 
наблюдавания период другият родител е ползвал неплатения отпуск за отглеждане 
на дете до 2-годишна възраст или родителски отпуск., то тази причина не се смята за 
лична. 

Код 1 се загражда в случаите, когато лицето няма законово основание за 
ползването на родителски отпуск. Това са случаите в които лицето е ползвало 
неплатен отпуск за гледане на дете до 3 годишна възраст в пълен размер или детето 
няма навършени две години. 

Ако лицето не знае дали има право на родителски отпуск, на този въпрос не 
се загражда никакъв отговор.  

Код 2 се загражда в случаите, когато основната причина за неизползване на 
родителски отпуск от  лицето, е че отпускът не е платен. 

Код 3 се загражда в случаите, когато лицето посочи, че ползването на  
родителски отпуск оказва негативно влияние върху социалното му осигуряване (тъй 
като през този период не се правят пенсионни осигурителни вноски). 

Код 4 се загражда, когато през наблюдавания период лицето не е имало 
възможност да ползва родителски отпуск: през период, когато му е било 
необходимо;  като работи на непълно работно време. 

Код 5 се загражда, когато анкетираното лице е посочило,  че ползването на 
родителски отпуск пречи на професионалното му развитие – т.е. отсъствието от 
работа има отрицателно влияние върху неговата квалификацията, адаптиране към 
промените, заплащането  и др. 

Код 6 се загражда, ако причината, поради която лицето не е ползвало 
родителски отпуск е свързана с работата, но е различна от изброените по-горе. 

Код 7 се загражда, ако лицето не е знаело дали има право на родителски 
отпуск. 

Код 8  се загражда, ако причината да не се ползва родителски отпуск е друга 
(не е свързана с работата) – напр. другият родител  е ползвал родителски отпуск през 
този период, имало е кой да се грижи за детето. 

 
39. Въпрос М33. С този въпрос се установява дали през последните 12 месеца 

анкетираното лице е ползвало допълнителен платен или неплатен отпуск за 
отглеждане на дете до 3 години, независимо в какъв размер .  

Код 1 се загражда за лицата, които през наблюдавания период са ползвали 
само допълнителен отпуск до навършване на 2-годишна възраст на детето. 
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 Код 2 се загражда за лицата, които през наблюдавания период са ползвали  
само неплатен отпуск от 2 до 3-годишна възраст на детето. 

Код 3 се загражда за лицата, които през наблюдавания период са използвали и 
двата вида отпуск за отглеждане на дете. 

Код 4 се загражда за лицата, които въобще не са ползвали отпуск за 
отглеждане на дете през посочения период. 

40. Въпрос А6. Анкетьорът записва за колко минути е провел интервюто и е 
попълнил анкетната карта само за допълнителния модул “Съвместяване на 
работа със семеен живот”. 

41. След провеждането на интервюто анкетьорът следва да отбележи 
дали лицето е анкетирано по модула или не, на означеното място в началото на 
допълнителния модул (непосредствено след заглавието). За неанкетирани по 
модула “Съвместяване на работа със семеен живот” се считат лицата, които са 
обект на анкетиране по модула, т.е. родени са след 1.01.1940 г., и за които е 
попълнена основната карта от наблюдението на работната сила. За лицата, 
които не са обект на наблюдение, както и за тези, за които не е получена 
информация по основната карта не се отбелязва нищо. 

 
42. Въпрос А7. Ако в рамките на дадено домакинство за някой от неговите 

членове е попълнена основната карта за наблюдение на работната сила, но не 
може да се получи информация по модула “Съвместяване на работа със семеен 
живот” , поради това че то отсъства и близките му не могат да дадат данни или 
лицето категорично отказва да отговаря на въпросите, анкетьорът отбелязва към  
въпрос А7 съответната причина за това. 

Ако лицето не е отговорило на всички въпроси от допълнителния модул, но 
има отговори на някои от въпросите (без да се имат предвид филтърните - А1, А2 и 
т.н.), на въпрос А7 не се отбелязва нищо. 
 
 


