
1 
 

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКАЗАНИЯ 
 
 
 

ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ МОДУЛ „СЪВМЕСТЯВАНЕ 
НА РАБОТА СЪС СЕМЕЕН ЖИВОТ” КЪМ НАБЛЮДЕНИЕТО НА 

РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2010 ГОДИНА 
 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 



2 
 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Допълнителният модул „Съвместяване на работа със семеен живот” е включен в 

Наблюдението на работната сила през 2010 г. (всички тримесечия) в съответствие с 
изискванията на Регламент на Европейската Комисия № 20/2009.  Целта на въпросите, 
включени в модула е: 

• да се установи до каква степен грижите по гледането на деца или на възрастни, 
болни, хора с увреждания и други,  влияе върху участието на лицата на пазара на 
труда; 

• да се анализира степента на гъвкавост на работното време от гледна точка на 
съвместяването на работата със семейните задължения; 

• да се оцени използването на допълнителен отпуск по майчинство, на родителски 
отпуск или друго прекъсване на  работа, за да се полагат грижи за деца. 
 
Обект на наблюдение с допълнителния модул са лицата, родени през 1945 г. или 

след нея, от домакинствата, които са за трети път в извадката. През 2010 г. това са 
домакинствата с номера: 

- 26 и 28 за първото тримесечие; 
- 30 и 32 за второто тримесечие; 
- 1 и 3 за третото тримесечие; 
- 5 и 7 за четвъртото тримесечие. 
 
Анкетната карта „Съвместяване на работа със семеен живот” се попълва 

след попълването на Вариант 1 на основната карта за наблюдение на работната 
сила. Ако лицето не е анкетирано с основната карта, то не се анкетира и с картата 
за модула.  

В края на основната анкетна карта - Вариант 1 е включен филтриращ въпрос М0. 
Чрез него се определят лицата, които трябва да отговарят на въпросите от 
допълнителната анкетна карта по модула „Съвместяване на работа със семеен живот”. 

Ако лицето е родено през 1945 г. или след нея, се загражда отговор 1 и се 
преминава на въпрос М от картата за модула. 

Ако лицето е родено през 1944 г. или преди нея, се загражда отговор 2 и 
интервюто приключва, т.е. за тези лица не се попълва допълнението „Съвместяване на 
работа със семеен живот”. 

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. 

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 
„Съвместяване на работа със семеен живот”, съответната причина за това се отбелязва 
към въпрос №М21. 
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Въпросите, означени със символа ☺, се отнасят за анкетьора. Те не се четат на 
анкетираното лице, а се попълват от анкетьора в съответствие с инструкциите, 
изписани към всеки от тези въпроси. 

 
ІІ. ПОПЪЛВАНЕ НА АНКЕТНАТА КАРТА „СЪВМЕСТЯВАНЕ НА РАБОТА 

СЪС СЕМЕЕН ЖИВОТ” 
 
Идентификационната част на анкетната карта „Съвместяване на работа със 

семеен живот” - област, номер на гнездото в областта, номер на домакинството в 
гнездото, трябва да съответства точно на идентификационната част на картата за 
домакинството. 

 
Въпрос М. Посочва се поредният номер на лицето в рамките на домакинството.  
Този номер трябва да е еднакъв с номера от Анкетна карта за лицата - 

Вариант 1,  и отговорите на въпросите от допълнителната анкетна карта трябва 
да се записват в същата колона. 

 
Въпрос М1. Филтърен въпрос. Предназначението на този въпрос е да се 

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 собствени или осиновени деца на анкетираното лице 
или на неговия съпруг/неговата съпруга или партньор/партньорка, на възраст до 14 
навършени години включително, които живеят в домакинството на анкетираното лице. 
Тази информация се взема от списъка на лицата в картата за домакинството, раздел І 
„Данни за домакинството”. Посочва се само един отговор. Ако анкетираното лице 
има повече от едно дете до 14 навършени години вкл., живеещо в домакинството, 
отговорът се отнася за най-малкото дете. Тъй като част от въпросите в анкетната 
карта (М11 - М15.А) се отнасят за лицата, които имат дете/деца до 7 навършени години 
вкл., за по-нататъшно улеснение на анкетьорите, са предвидени два отговора: 

- код 1 - детето/най-малкото дете на анкетираното лице (съпругът/съпругата), 
живеещо в домакинството, е  до 7 навършени години включително; 

- код 2 - детето/най-малкото дете на анкетираното лице (съпругът/съпругата), 
живеещо в домакинството, е от 8 до 14 навършени години включително.  

За лицата, на които собственото или на партньора (съпруга/съпругата) дете/най-
малко дете е до 14 навършени години, се загражда подходящият отговор - 1 или 2, и се 
преминава към въпрос М3.    

За лицата, които нямат живеещи в домакинството свои или на партньора 
(съпруга/съпругата) деца до 14 навършени години, се отбелязва  отговор 3 и се 
преминава на въпрос М2.  

 
Въпрос М2. Този въпрос се задава на лицата, които нямат собствени (или на 

съпруга/съпругата) деца на възраст до 14 навършени години вкл., живеещи в 
домакинството (въпрос М1=3). Предназначението на въпроса е да се установи дали тези 
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лица се грижат редовно, без възнаграждение, за деца (дете) до 14 навършени години, 
които са: 
- собствени  или на съпруга/съпругата  деца, но живеещи извън домакинството; 
- други деца до 14 навършени години, независимо дали живеят в домакинството 

или не - например внук, по-малък брат/сестра, дете на роднини, съседи или 
приятели.  

 

Под грижи за отглеждане на деца се разбира регулярно (ежедневно, 
ежеседмично или с друга определена периодичност)  оказване на помощ, за която е 
поет ангажимент. Например: 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.  

 
Към грижите за гледане на деца не се отнасят: оказването само на 

финансова помощ; помощ, извършвана с благотворителна цел или от името на 
някаква организация; гледането, извършвано срещу заплащане, т.е. като работа. 
В тези случаи се отбелязва отговор „Не” - код 2. 

Ако анкетираното лице има здравословен проблем или физически недъг и е 
очевидно, че не може да се грижи за дете/деца, на въпрос М2 се отбелязва отговор 
„Не”, без той да се задава.  

 
Въпрос М3. Този въпрос се задава на лицата, които имат собствени (или на 

съпруга/съпругата) деца на възраст до 14 навършени години вкл., живеещи в 
домакинството. Ако в семейството има повече от едно дете до 14 навършени 
години, въпросът се отнася за най-малкото дете, тъй като се допуска, че то най-
много се нуждае от грижи. Целта на въпроса е да се установи дали се ползват услугите 
на детски или други заведения или услугите на платена детегледачка за отглеждането 
на най-малкото дете в домакинството.   

 

Услугите за гледане на деца включват: детски ясли, детски градини,  
предучилищни заведения, дневни центрове, платени занимални, платени детегледачки. 
Заведенията могат да бъдат обществени или частни; субсидирани от държавата, 
общината или от работодател. Услугите могат да бъдат обществени или частни; 
субсидирани от държавата, общината или от работодател. Обикновено услугите са 
платени, освен ако изцяло са субсидирани от общината или от работодател. Не се счита 
за услуга помощта от роднини, приятели или съседи, извършвана без заплащане. 
Спортните клубове и самостоятелните езикови курсове също не се считат за услуги за 
гледане на деца. За учениците използването на услуги се отнася за времето извън 
задължителните училищни занимания, вкл. задължителните занимални. 

 
При отговора на този въпрос трябва да се има предвид обичайната/ежедневната 

ситуация извън ваканциите или възникнали извънредни случаи, напр. заболяване на 
детето или при наличие на друг проблем.  
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Отговор „Не” - код 2, се посочва, когато обикновено не се ползват услугите на 
детски или други заведения или на платена детегледачка, което включва например 
следните случаи: 
- когато съпругът/съпругата, който живее в домакинството, се грижи за детето; 
- когато се използва помощта на роднини - баба, дядо, леля, брат, сестра 

(последните могат да живеят заедно или отделно от домакинството); 
- когато за гледането на детето се използва помощта на съседи или приятели, без 

да им се заплаща за това; 
- децата се грижат сами за себе си или за тях се грижат други деца (до 14 години 

вкл.) от домакинството; 
- когато по-голям брат/сестра (над 14 години) се грижи за детето; 
- анкетираното лице работи вкъщи или гледа детето на работното си място.  

 
Въпрос М4. На този въпрос отговарят лицата, които са посочили, че ползват 

услугите на детски заведения или на платена детегледачка за гледане на най-малкото 
дете в домакинството. При отговора на този въпрос трябва да се имат предвид 
всички услуги, които се ползват в една типична седмица. Не се включват часовете 
на услуги, ползвани по времето на ваканции или при извънредни случаи, напр. 
заболяване на детето или при възникване на друг проблем. 

Към този въпрос се посочва приблизително колко часа седмично се ползват 
услугите за гледане на деца. Ако в една типична седмица освен основното детско 
заведение, се ползват допълнително услуги на друго заведение или на платена 
детегледачка, се посочва общият брой часове. Пример 1: най-малкото дете в 
домакинството посещава детска градина (5 дни в седмицата по 8 часа дневно), след 
което грижите за него се поемат от платена детегледачка (5 дни в седмицата по 3 часа 
дневно). В този случай броят на часовете, който трябва да се посочи, е 55. Пример 2: 
най-малкото дете в домакинството посещава детска градина (5 дни в седмицата по 8 
часа дневно), а в съботните дни в продължение на 6 часа се ползват услугите на детска 
занималня. Броят на часовете в този случай е 46. Ако броят на часовете, в които се 
ползват услуги за грижи за детето, се различава в отделните седмици, трябва да се 
посочи средният брой часове за седмица.  

Ако  по време на анкетирането присъстват и двамата родители, въпроси 
М3 и М4 се задават само на единия родител и след това  отговорите се пренасят в 
колоната за другия родител.     

 
Въпрос М5. Въпросът е аналогичен на въпрос М2, но се задава на лицата, които 

имат собствени (или на съпруга/съпругата) деца на възраст до 14 навършени години 
вкл., живеещи в домакинството (въпрос М1=1 или 2). Целта на този въпрос е да се 
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 (с изключение на собствените или на 
съпруга/съпругата деца), независимо дали живеят в домакинството или не - 
например внук, по-малък брат/сестра, дете на роднини, съседи или приятели;  
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- собствени  или на съпруга/съпругата  деца, но живеещи извън домакинството. 
 

Ако анкетираното лице има здравословен проблем или физически недъг и е 
очевидно, че не може да се грижи за дете/деца, на въпрос М5 се отбелязва отговор 
„Не”, без той да се задава.  

 
Въпрос М6. Филтърен въпрос. Анкетьорът трябва да отбележи от основната 

анкетна карта за лицата дали анкетираното лице работи на пълно или непълно работно 
време, а ако не работи през наблюдавания период - дали е работило някога. Това 
разграничение е необходимо, за да се определят лицата, които трябва да отговарят на 
въпрос М7. Това са: 
- Лицата, които през наблюдавания период са работили на непълно работно 

време - поне един от отговорите на въпроси 2, 3, 4 или 5 е „Да” - 1 (без лицата в 
отпуск за отглеждане на дете до 1 година - в.6=7, лицата в допълнителен отпуск 
за гледане на дете до 2 години - в. 6=8, и лицата със сезонна работа - в.6=12), и 
в.22=2. За тях се загражда код 2 и се преминава към въпрос М7.1). 

- Лицата, които не са работили през наблюдавания период, но някога са 
работили - в.46=1. За тези лица се загражда код 3 и се преминава към въпрос 
М7.2). Този код се отнася и за лицата, ползващи допълнителен отпуск за 
отглеждане на дете до 2-годишна възраст (в.6=8), както и за лицата със сезонна 
работа (в.6=12).  

- Лицата, които никога не са работили - в.46=2 - отбелязва се код 4 и се 
преминава към въпрос М7.2). 
Ако анкетираното лице е работило на пълно работно време през наблюдавания 

период - поне един от отговорите на въпроси 2, 3, 4 или 5 е „Да” - 1 (без лицата в 
отпуск за отглеждане на дете до 1 година - в.6=7, лицата в допълнителен отпуск за 
гледане на дете до 2-годишна възраст - в. 6=8, и лицата със сезонна работа - 
в.6=12), и в.22=1, се отбелязва код 1 и се прескача на въпрос М10. 

Ако към края на наблюдавания период анкетираното лице е в отпуск за 
отглеждане на дете до 1 година (в.6=7), се отбелязва код 5 и се прескача на въпрос 
М16. 

 
Въпрос М7. Въпросът се задава по два начина: текстът към т.1) - на лицата, 

които са работили на непълно работно време през наблюдавания период, а текстът към 
т.2) - на лицата, които не са работили през наблюдавания период, независимо дали са 
работили някога или не.  

  Целта на този въпрос е да се оцени до каква степен липсата на подходящи 
услуги за гледане на деца възпрепятства лицата да работят на пълно работно време 
или да търсят работа. Много важно при този въпрос е да се разбере дали лицето има 
желание да  работи повече/да работи, независимо от обстоятелството, че в момента 
има ограничения  за това.  

Под подходящи услуги се разбират такива услуги, които са: 
- налични в района - на приемливо разстояние от гледна точка на пътуването до 

тях, има свободни места в тях, удобни от гледна точка на работното време;  
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- със задоволително според преценката на анкетираното лице качество, т.е. 
отговарят на  изискванията на лицето по отношение на работата на персонала, 
възможността за осигуряване на специфични потребности на децата и др.; 

- приемливи от гледна точка на цената, т.е. лицето е в състояние да си ги позволи 
- тук трябва да се вземе под внимание съотношението между заплатата, която 
лицето би получавало, ако работи или работи повече при наличие на подходящи 
услуги и цената, която би плащало за тези услуги.  

 
Липсата на услуги може да се отнася за нормалното/обичайното работно време, 

за определен период от деня - рано сутрин или късно вечер, или за определен период на 
годината (напр. по време на ваканция) в зависимост от потребностите на анкетираното 
лице. 

 
Въпрос М8. Отбелязва се основната причина, която създава затруднения при 

намирането на детско или друго заведение, детегледачка или други услуги по 
отглеждане на децата - липсата им в района, цената или качеството. Когато 
затрудненията по намирането на услуги по отглеждането на деца се дължат на няколко 
причини, тогава е необходимо да се посочи основната според лицето причина. Ако 
това не е възможно, трябва да се отбележи причината с по-малък код. 

Отговор 1 се отбелязва, когато в района няма никакви детски заведения или 
наличните са твърде отдалечени; няма свободни места в детските заведения; 
предлаганите услуги не съответстват на потребностите на анкетираното лице - напр. 
предлагат се услуги само сутрин, но не и в следобедните часове; работното време на 
предлаганите услуги за отглеждане на деца като цяло не е удобно; липсват услуги, 
които да се ползват в по-специфично време (извън нормалното работно време  - 
приблизително между 7 и 19 часа) - преди 7 часа, след 19 часа, през нощта, в 
събота/неделя, денонощно или по време на ваканции. 

 Отговор 2 се отбелязва, когато услугите не са приемливи от гледна точка на 
цената и лицето не може да си ги позволи. Тук се отнасят и случаите, когато  заплатата, 
която лицето би получавало, ако работи/работи повече при наличие на подходящи 
услуги, не е достатъчно висока в сравнение с цената, която би плащало за тези услуги и 
това не го стимулира да работи/да работи повече.  

Отговор 3 се загражда, когато качеството на предлаганите услуги е 
незадоволително. Към критериите за качество се отнасят: ниво на образователната 
програма;  брой на децата в групата; брой на лицата, грижещи се за децата в групата; 
доверие към лицата, грижещи се за децата; възможност за осигуряване на специфични 
потребности на децата. 

Отговор 4 се загражда, когато причината не може да бъде отнесена към нито 
един от предходните отговори. 

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

Например:  Ако майката е напуснала работа преди 2 години поради липса на 
подходящи услуги в района за гледане на деца, но по време на интервюто тя смята, че 
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услугите, които се предлагат са твърде скъпи от гледна точка на възнаграждението, 
което ще получава, ако работи, то следва да се отбележи код 2. 

 
Въпроси М9 и М10. Филтърни въпроси. За попълването на тези въпроси се 

използва информацията от въпрос М6 и М1 от анкетната карта за модула. 
Предназначението им е да се определят лицата, които отговарят на въпросите, 

отнасящи се до промяна в работното време, ползване на допълнителен отпуск по 
майчинство, на родителски отпуск или до друго прекъсване на работа, за да се полагат 
грижи за деца (въпроси М11 - М15.А).  

Лицата, които никога не са работили (М9=3) или нямат свое дете (на съпруга/та) 
до 7 навършени години вкл., живеещо в домакинството (М10=2), отговарят направо на 
въпрос М16. 

 
Ако в семейството има повече от едно дете до 7 навършени години вкл., 

въпросите от М11 до М15.А се отнасят за най-малкото дете. 
 
Въпрос М11. Целта на този въпрос е да се установи броят на лицата, които в 

периода след изтичането на изцяло платения отпуск по майчинство (бащинство) и до 
края на наблюдавания период, са работили с намалено работно време - по-малко часове 
седмично, отколкото обикновено работят, в рамките поне на един месец (4 
последователни седмици), за да се грижат за детето си, независимо дали това е 
свързано с промяна на възнаграждението.  

Под намаляване на работното време се имат предвид случаите, когато за да се 
грижи за детето си, лицето редовно е работило/работи поне един месец на:  
- непълен работен ден - по-малко часове от обичайната продължителност на 

работния ден; 
- непълна работна седмица - по-малко дни от обичайните работни дни за седмица. 
 

Не се счита, че има намаление на работното време, когато лицето не е 
работило цяла седмица. Изключение: ако родителите са разделени и се редуват да 
прекарват по 1 седмица с детето си, и през тази седмица родителят не работи изобщо, 
то се счита че този родител е работил на намалено работно време за да се грижи за 
детето си.     

Отговор „Да” - код 1, се посочва също, ако лицето е преминало на работа на 
непълно работно време (за да се грижи за детето си) и повече не се е връщало да работи 
на пълно работно време. 

Ако анкетираното лице работи на няколко места, намаляването на работното 
време се отнася общо за всички работи. Напр. лицето има две работи и е намалило 
работното си време на едната от тях или изцяло е прекратило втората си работа. 

Ако лицето ползва единствено редовен отпуск или компенсации от плаващо 
работно време, за да се грижи за детето си, без да намалява работното си време по 
какъвто и да било друг начин, към този въпрос се отбелязва отговор „Не” - код 2. 
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Ако към края на наблюдавания период анкетираното лице е в 
допълнителен отпуск по майчинство (отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна 
възраст), също се отбелязва отговор „Не” - код 2. 

 
Въпрос М12. Целта на въпроса е да се установи дали анкетираното лице е 

ползвало допълнителен отпуск по майчинство (вкл.  неплатния отпуск по майчинство, 
съществуващ до 2004 г.) или родителски отпуск поне един месец (най-малко 20 
работни дни) изцяло с откъсване от работа, за да се грижи за най-малкото дете. 
Отговорът на въпроса се отнася за периода след изтичането на изцяло платения отпуск 
по майчинство и до края на наблюдавания период. 

Допълнителният отпуск за гледане на дете до навършване на 2-годишна 
възраст е отпуск, на който майката (осиновителката) има право след използването на 
отпуска поради бременност и раждане.  

Поради увеличаване през последните години на продължителността на отпуска 
поради бременност и раждане в резултат на законодателни промени, се променя и 
продължителността на допълнителния отпуск по майчинство.  

В сила от 2 януари 2009 г.  отпускът поради бременност, раждане и отглеждане 
на дете (чл.163, ал. 1) се увеличава до навършването на 1-годишна възраст на детето 
(410 календарни дни, от които 45 задължително се ползват преди раждането) и 
допълнителният отпуск по майчинство (чл.164, ал.1) е след първата година на 
детето и до навършването на 2-годишната му възраст. Преди 2009 г. 
допълнителният отпуск по майчинство е с по-голяма продължителност, тъй като 
отпускът поради бременност и раждане на дете е по-кратък. 

За да се получи коректна информация на този въпрос е необходимо да се 
направи разграничение между тези два вида отпуск по майчинство. Като ориентир 
може да служи това, че по време на отпуска поради бременност и раждане майката 
получава 90% от възнаграждението си, а допълнителният отпуск по майчинство е 
частично платен - майката получава възнаграждение в размер на минималната работна 
заплата. 

Допълнителният отпуск по майчинство със съгласието на майката 
(осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните 
родители, когато работят по трудово правоотношение (чл. 164, ал.3 на КТ).  

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) и 
може да се ползва между втората и осмата година на детето. Родител, който сам се 
грижи за отглеждане на детето, има право на отпуск в размер на 12 месеца в случаите, 
когато: не се намира в брак с другия родител и не живее в едно домакинство с него; 
другият родител е лишен от родителски права с влязло в сила решение на съда; другият 
родител е починал.  

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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Родителският отпуск по чл.167а, ал.(1) е в сила от 1 август 2004 г. и с него се 
отменя съществуващият преди това неплатен отпуск за отглеждане на дете от две- до 
тригодишна възраст.  

Възможно е, макар и в по-редки случаи, между анкетираните лица да има 
такива, които са ползвали неплатен отпуск за отглеждане на дете от две- до 
тригодишна възраст, като този вид отпуск също трябва да се има предвид при 
отговора на този въпрос.   

За лицата, които са ползвали поне един месец допълнителен отпуск по 
майчинство или родителски отпуск (най-малко 20 работни дни) изцяло с откъсване от 
работа, за да се грижат за най-малкото дете, се отбелязва код 1 (отговор „Да”) и се 
задава следващия въпрос (М13). Този отговор се отбелязва и за лицата, които към 
края на наблюдавания период са били в допълнителен отпуск за отглеждане на 
дете до 2-годишна възраст - код 8 на въпрос 6, както и за лицата в родителски 
отпуск -  код 9 на въпрос 6.  

Отговор „Не” - код 2, се отбелязва например в следните случаи: 
- лицата не са ползвали допълнителен отпуск по майчинство или родителски 

отпуск; лицата са ползвали допълнителен отпуск по майчинство на части с 
продължителност по-малка от 30 календарни дни;  

- лицата са ползвали родителски отпуск на части с продължителност по-малка от 
20 работни дни. 

 
Ако лицето е прекъсвало работа, но за целта е ползвало единствено 

годишен отпуск или компенсации от плаващо работно време, за да се грижи за 
детето си, към този въпрос се отбелязва отговор „Не” - код 2. 

 
Въпрос М13. Този въпрос се отнася за лицата, които са дали отговор „Да” (код 

1) на въпрос М12. Целта е да се установи продължителността на допълнителния отпуск 
по майчинство или на родителския отпуск. Посочва се броят на месеците, през които 
лицето е било в такъв отпуск. 

Ако лицето е ползвало без прекъсване и двата вида отпуск, се посочва общата 
продължителност на двата отпуска. 

Ако лицето е взимало няколко пъти отпуск с продължителност поне един месец 
(независимо дали допълнителен отпуск по майчинство или родителски отпуск), трябва 
да се посочи най-дългият от тези периоди.  

Ако лицето все още е в допълнителен отпуск за гледане на дете до 2-
годишна възраст (в.6=8) или родителски отпуск (в.6=9), се загражда код 88 и се 
преминава на въпрос М16. 

 
Въпрос М14. Целта на този въпрос е да се установи дали лицата, са прекъсвали 

работа поне за един месец (4 последователни седмици) извън ползването на платения 
отпуск по майчинство, допълнителния отпуск по майчинство (вкл.  неплатния отпуск 
по майчинство, съществуващ до 2004 г.) и родителския отпуск, за да се грижат за 
детето си. Към отговора на този въпрос трябва да се имат предвид както платените, 
така и неплатените прекъсвания. 
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Отговор „Да” - код 1, се отбелязва в следните случаи: 
- лицето е прекъсвало работа поне за един месец, за да се грижи за най-малкото 

дете/детето, независимо дали след това се е върнало на работа или не, а ако все 
още не се е върнало на работа - независимо дали има намерение да се върне или 
не; 

- лицето е напуснало работа, за да се грижи за детето си, независимо дали след 
това е започнало нова работа; 

- лицето е работило на срочен трудов договор и то е прекратило този договор или 
от негова страна има отказ за подновяване на договора като причината е да се 
грижи за детето. Не се счита за прекъсване в този смисъл, ако договорът е 
прекратен от работодателя. 

- лицето е ползвало полагаем отпуск за гледане на болно дете, съгласно Кодекса 
на труда (чл. 162), или за тази цел е ползвало неплатен отпуск, като 
продължителността на отпуска е поне 30 календарни дни; 

- лицето е прекъсвало/прекъснало работа временно при определени 
обстоятелства, поне за един месец, за да се грижи за детето си.      

 
Ако лицето не е прекъсвало работа, за да полага грижи за детето си, се отбелязва 

код 2 (отговор „Не”) и се преминава на въпрос М16. 
Код 2 се отбелязва и в случаите, когато лицето е в допълнителен отпуск за 

гледане на дете до 2-годишна възраст (в.6=8)  или родителски отпуск (в.6=9). Ако 
лицето е прекъсвало работа за по-малко от един месец или е прекъсвало работа 
единствено, когато е ползвало редовен отпуск или компенсации от плаващо 
работно време, за да се грижи за детето си, към този въпрос също се отбелязва 
отговор „Не” - код 2. 

 
Въпрос М15. На този въпрос отговорят лицата, които на въпрос М14 са 

отговорили положително. Целта е да се установи продължителността на прекъсване на 
работа. Посочва се броят на месеците, през които лицето не е работило, за да се грижи 
за детето си. 

Ако лицето е прекъсвало работа няколко пъти с продължителност поне един 
месец, се посочва най-дългото прекъсване.  

За лицата, които са напуснали работа, за да се грижат за детето си, но и след 
този период (през който са се грижили за детето си)  не са започнали веднага работа, се 
посочва само периодът на прекъсване на работа, действително свързан с грижите за 
детето. 

Ако анкетираното лице е работило на няколко места, прекъсването се отнася за 
всички работи, т.е то трябва да е спряло изцяло работа.  

Ако лицето все още не се е върнало на работа, защото продължава да се грижи за 
детето си, се загражда код 88 и се преминава на въпрос М16. 

 
Въпрос М15.А. Целта на този въпрос е да се установи дали това прекъсване на 

работа е непосредствено след допълнителния отпуск по майчинство, както преди или 
след родителския отпуск.  
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Въпрос М16. На този въпрос отговарят всички лица, които се анкетират с 

допълнителната анкетна карта.  
 

Отбелязва се дали анкетираното лице има ангажимент да се грижи редовно 
(всеки ден, всяка седмица) за роднини, съседи или приятели, които са болни, имат 
трайни увреждания или са много възрастни, поради което се нуждаят от 
постоянни грижи, независимо дали живеят в домакинството или не. 

Грижите за гледане на възрастни, болни, хора с трайни увреждания могат 
да бъдат: лични грижи - хранене, обличане, миене; придружаванe при излизане извън 
дома или извършване на физически действия; помощ при извършване на домакински 
дейности - пазаруване, готвене, поддържане на хигиена в жилището; помощ при 
попълване на документи, плащане на сметки; водене на разговори; четене на вестници, 
книги; компания.  

 
Отговор „Да” - код 1, трябва да бъде посочен и за лицата,  които получават 

определена парична сума за гледане на роднини с увреждания (инвалиди), т.е. за 
придружител. 

Към грижите за гледане на болни, хора с трайни увреждания или много 
възрастни хора не се отнасят: оказването само на финансова помощ; помощ, 
извършвана с благотворителна цел или от името на някаква организация; 
гледането, извършвано срещу заплащане, т.е. като работа.  

Отговор „Не” - код 2,  трябва да бъде посочен за лицата, наети като лични или 
социални асистенти по програмите на Агенцията по заетостта, дори ако се грижат за 
свои роднини или познати, тъй като те се наемат по трудов договор и осъществяват 
тази дейност като работа. 

Не се включват грижите за деца до 14 навършени години вкл., които имат 
здравословен проблем, физически недостатък или са инвалиди и за тях се отнасят 
въпросите, свързани с грижи за деца. Не се считат за грижи обичайните грижи, които се 
полагат за децата на 15 и повече навършени години, които нямат здравословни 
проблеми.  

 
Въпрос М17. Филтърен въпрос. Този въпрос е аналогичен на въпрос М6, но 

предназначението му е да се определят лицата, които трябва да отговарят на въпрос 
М18. Това са: 
- Лицата, които през наблюдавания период са работили на непълно работно 

време - поне един от отговорите на въпроси 2, 3, 4 или 5 е „Да” - 1 (без лицата в 
допълнителен отпуск за гледане на дете до 2-годишна възраст - в. 6=8, и лицата 
със сезонна работа - в.6=12), и в.22=2. За тях се загражда код 2 и се преминава 
към въпрос М18.1). 

- Лицата, които не са работили през наблюдавания период - в.46=1 или в.46=2. 
За тези лица се загражда код 3 и се преминава към въпрос М18.2). Този код се 
отнася и за лицата, ползващи допълнителен отпуск за отглеждане на дете до 2-
годишна възраст (в.6=8), както и за лицата със сезонна работа (в.6=12).  
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Ако анкетираното лице е работило на пълно работно време през наблюдавания 
период - поне един от отговорите на въпроси 2, 3, 4 или 5 е „Да” - 1 (без лицата в 
допълнителен отпуск за гледане на дете до 2-годишна възраст - в. 6=8, и лицата 
със сезонна работа - в.6=12), и в.22=1, се отбелязва код 1 и се прескача на въпрос М20. 

 
Въпрос М18. Въпросът се задава по два начина: текстът към т.1) - на лицата, 

които са работили на непълно работно време през наблюдавания период, а текстът към 
т.2) - на лицата, които не са работили през наблюдавания период, независимо дали са 
работили някога или не.  

Услугите по гледане на болни, хора с увреждания или на много възрастни хора 
могат да се извършват в дома на нуждаещия се от платени гледачи (лични асистенти) 
и/или в заведения, включително и такива, където хората могат да ходят само през деня.  

  Целта на този въпрос е да се оцени до каква степен липсата на подходящи 
услуги за гледане на болни, хора с трайни увреждания или на много възрастни хора 
възпрепятства лицата да работят на пълно работно време или да търсят работа. Много 
важно при този въпрос е да се разбере дали лицето има желание да  работи/да работи 
повече, независимо от обстоятелството, че в момента има ограничения  за това.  

Под подходящи услуги се разбират такива услуги, които са: 
- налични в района - на приемливо разстояние от гледна точка на пътуването до 

тях, има свободни места в тях, удобни от гледна точка на работното време;  
- със задоволително според преценката на анкетираното лице (което помага) 

качество или на лицето, на което се помага; 
- приемливи от гледна точка на цената за лицето, на което се помага или за 

лицето, което помага.  
 
Въпрос М19. Отбелязва се основната причина, която създава затруднения при 

намирането на заведение, гледач или други услуги за гледане на болни, хора с 
увреждания или на много възрастни хора - липсата им в района, цената или качеството.  

Отговор 1 се отбелязва когато в района няма никакви заведения или наличните 
са твърде отдалечени; няма свободни места в заведенията; предлаганите услуги не  
съответстват на потребностите на лицето, което помага/на което се помага - напр. 
предлагат се услуги само в определени часове на деня; работното време на 
предлаганите услуги като цяло не е удобно; липсват услуги, които да се ползват в по-
специфично време (извън нормалното работно време  - приблизително между 7 и 19 
часа) - преди 7 часа, след 19 часа, през нощта, в събота/неделя, денонощно или по 
време на празници. 

Отговор 2 се отбелязва, когато услугите са твърде скъпи за лицето, на което се 
помага или за лицето, което помага. Тук се отнасят и случаите, когато  заплатата, която 
лицето би получавало, ако работи или работи повече при наличие на подходящи 
услуги, не е достатъчно висока в сравнение с разходите, които би плащало за тези 
услуги и това не го стимулира да работи/да работи повече.  

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

Отговор 4 се загражда, когато причината не може да бъде отнесена към нито 
един от предходните отговори. 

Под основна причина трябва се има предвид основната текуща причина (т.е. 
отнасяща се за наблюдавания период). Например, ако преди 3 години лицето е 
напуснало работа поради липсата на услуги за гледане в близост до мястото, където 
живее, а сега цената на такава услуга му се струва твърде висока за него или за лицето, 
на което помага, тогава се отбелязва отговор 2 - „Услугите за гледане на болни, 
инвалиди, възрастни (болнични или социални заведения, гледачи) са твърде скъпи”. 

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.  

 
Въпрос 20. Анкетьорът записва за колко минути е провел интервюто и е 

попълнил анкетната карта само за допълнителния модул „Съвместяване на работа 
със семеен живот”. 

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. родените през 1945 г. или след нея, 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. 

 
Въпрос М21. 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 М21 
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, които се попълват 
от анкетьора), също се отбелязва, че лицето е анкетирано. 

 
 
ІIІ. ПОПЪЛВАНЕ НА ВЪПРОСИ 29М1 - 29М3  
 
Три от въпросите, свързани със съвместяването на работата със семейния живот 

са включени в основната карта за наблюдение на работната сила - Вариант 1, 
непосредствено след въпросите, отнасящи се за работното време (след въпрос 29). Те се 
отнасят само за лицата, които имат работа и са наети през наблюдавания период. Целта 
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на тези въпроси e да се измери гъвкавостта на работното време на наетите лица, която е 
основен елемент в съвместяването на работата със семейния живот. 

 
Въпрос 29М1. Въпросът се отнася за организацията на обичайното работно 

време (извън специфични периоди на спешна работа или друга извънредна ситуация). 
Има се предвид действителното работно време, а не това, което е определено в 
договора на лицето.  

За лицата, които са в отпуск по майчинство или друго продължително отсъствие 
се има предвид работното време, което са имали преди излизането в отпуск.  

Код 1 се отбелязва в случаите, когато началото и краят на работния ден са 
фиксирани, например от 8.30 до 16.30 (т.е. няма възможност за по-ранно или за по-
късно започване или завършване на работата), както и всички случаи, при които 
работодателят (а не наетото лице) определя границите на работния ден, напр. при 
сменен режим на работа. Работно време с фиксирани граници могат да имат и лица, 
които ползват допълнителен платен отпуск за ненормиран работен ден, т.е. които са 
длъжни  при необходимост да изпълняват трудовите си задължения и след изтичането 
на редовното работно време. 

Код 2 обхваща случаите, при които според правилника на предприятието или 
съгласно договора си, лицето има възможност да започне или завърши работата си по-
рано или по-късно,  като спазва определен интервал от време, в който присъствието е 
задължително (например да работи от 10 до 18 часа, вместо от 9 до 17 часа). Общият 
брой на часовете в рамките на работния ден трябва да съвпада с установения.  

Тук се включват и случаите, при които продължителността на работното време е 
фиксирана, но на практика има известна свобода, т.е. няма контрол по спазването на 
работното време, като например някои лица, обслужващи клиенти, трябва 
задължително да спазват работното време на магазина, офиса, но извън него имат 
свобода. 

 Код 3 се отнася за такава система на гъвкаво работно време, при която 
продължителността на работното време се определя сумарно за по-голям период, 
например седмица, месец. В рамките на този период началото и краят на работния ден, 
както и продължителността на работния ден могат да се различават, като общо за 
периода (седмица, месец) отработените часове трябва да съответстват на тези, 
установени за работното място. Например определеното с  договора седмично работно 
време е 40 часа (при петдневна работна седмица) и нормалната продължителност на 
работния ден е 8 часа. В един от дните лицето може да работи 7 часа, но в някой от 
останалите дни на седмицата трябва да отработи този час. Към този код се отнасят и 
случаите, при които лицето може да ползва и цял почивен ден, ако предварително или 
впоследствие, но в рамките на определения период, отработи достатъчен брой часове. 
Този вид работно време не бива да се смесва със случаите, когато лицето има пълна 
самостоятелност при определяне организацията на работното си време. 

 Код 4 се отбелязва в случаите, когато наетото лице има пълна самостоятелност 
по отношение на продължителността, началото и края на работния ден. Към този код се 
отнасят например лица, наети по граждански договор за извършване на определена 
работа, без специални изисквания за работно време.  
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Код 5 се отбелязва, когато  работното време на лицето не може да бъде отнесено 
към нито едно от посочените в предишните кодове, например  когато е определено 
само началото на работния ден, а краят му зависи от времето, за което ще бъде 
свършена работата. Към тази категория се отнасят  учителите и преподавателите, за 
които само част от работното време е определено от работодателя, а извън това работно 
време продължителността на работата зависи от самите тях. Случаите, при които 
лицата имат специфично работно време, определено по индивидуално споразумение с 
работодателя също се отнасят в тази група. 

 
Въпрос 29.М2. Въпросът се отнася за лицата, които по принцип имат фиксирана 

продължителност на  работното  време. Отбелязва се дали лицето може да промени 
началото и/или края на работния ден поне с един час по семейни причини.  

В отговорите трябва да бъдат взети под внимание както формално предоставена 
възможност (съгласно установения 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 деца или за 
възрастни, хора с увреждания, 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 може да е важно само изпълнението на работата), както и 
дали са заплатени.  

Код 1 се отнася за лицата, които по принцип могат за започнат или да завършат 
работния ден по-рано/по-късно (извън извъредни периоди на неотложна  работа). 

Код 2 се отбелязва, когато има такава възможност, само по изключение, при 
непредвидени случаи. 

Код 3 се отбелязва за лицата, които не могат да променят границите на работния 
ден по семейни причини, както и за такива, които работят при специфични условия, 
напр. на риболовни кораби, поради което въпросът не е уместен. 

 
Въпрос 29.М3. Има се предвид както формалната възможност (съгласно 

установения ред в предприятието или според колективното договаряне) или при 
сумарно определяне на работното време за по-дълъг период, така и неформалната - 
устно разрешение, вкл. и размяна на смените с колеги. Терминът „поради семейни 
причини” включва и грижите за деца или за възрастни, хора с увреждания, болни. 
Следва да се посочи възможността за промяна на работното време, независимо от това 
дали ползваните свободни дни се отработват или не (т.е. за работодателя може е важно 
само изпълнението на работата), както и дали са заплатени. При отговора на въпроса 
следва да се изключи ползването на редовен годишен отпуск.  

Код 1 „по принцип е възможно” 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 неотложна работа), дори ако за броя на 
дните съществува ограничение.  

Код 2 „рядко е възможно” - се отбелязва, когато лицето може по изключение да 
вземе цели свободни дни по семейни причини.  
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Код 3 се отнася за лицата, които не могат да организират работното си време 
така, че да ползват свободни дни. 

 
 


