
Допълнение към анкетната карта за наблюдение на работната сила - второ тримесечие 2007 година

Област…………………………………………………………………..��

Номер на гнездото в областта…………………………………���

Номер на домакинството в гнездото……………………………��

Номер на лицето................…………………………… ��

               Моля, отбележете:     Лицето е анкетирано по модула 1
                                                     Лицето не е анкетирано по модула 2            Прескочи на АМ5

№ Въпроси

                                            Отговори
М1 През последните 12 месеца претърпели ли сте 

трудова злополука вследствие на инцидент на 
работното Ви място или във връзка с извършваната от 
Вас работа? 

                     Да......................................... 1
                     Не ........................................ 2

Не може да отговори............. 3
М2 Колко трудови злополуки сте претърпели през 

последните 12 месеца?

Една................................... 1
Две…………….................... 2
Три или повече................... 3
Не може да посочи............. 4

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

М3 Трудовата злополука беше ли предизвикана от пътно-
транспортно произшествие? 
Под пътно-транспортни произшествия се разбират 
произшествия, свързани с движение на пътно-
транспортно средство и станали на пътища, отворени за 
обществено ползване.

                     Да......................................... 1
                     Не ........................................ 2

М4 Претърпяната от Вас трудова злополука на коя работа 
е станала?

(прочетете отговорите)
- На настоящата основна работа………………………. 1
- На настоящата втора работа………………………….. 2
- На последната работа (за незаетите лица)…………. 3
- На работата, която имахте преди една година (ако е 
различна от последната)………………………………. 4
- На друга работа………………………………………… 5

Премини на въпрос М7

(ЕЕ01146)

Трудови злополуки и здравословни проблеми, свързани с работата

Код



№ Въпроси

                                                       Отговори
M5 Колко време след злополуката сте се върнали на 

работа? Посочете броя на календарните дни/пълните 
месеци през, които сте отсъствали. Не се включва 
денят, в който е станала трудовата злополука.

- Все още не е на работа тъй като не се е възстановил 
след злополуката……………………….. 1 Премини на въпрос М6
- Не е отсъствал от работа или се е върнал на работа 
в деня на злополуката………………………………….

2

- по-малко от един месец, посочете броя на дните �� Премини на въпрос М7

- един месец и повече, посочете броя на месеците ��
М6 Ще можете ли да се върнете на работа след 

злополуката?
                     Да......................................... 1
                     Не ........................................ 2

Не може да прецени................ 3
М7 През последните 12 месеца имахте ли някакви 

физически или психични заболявания или 
здравословни проблеми (извън трудовите злополуки), 
предизвикани или усложнени от характера на 
работата Ви?

                     Да......................................... 1
                     Не ........................................ 2 Премини на въпрос AМ3

М8 Колко такива заболявания или проблема, 
предизвикани или усложнени от характера на 
работата ви, сте имали през последните 12 месеца?

Едно................................... 1
Две или повече................... 2
Не може да посочи............. 3

М9 С какво беше свързано най-сериозното Ви заболяване 
(проблем), причинено или усложнено от работата? 
Посочете само един отговор.

(прочетете отговорите) 
- проблеми с костите, ставите или мускулите главно в 
областта на врата, рамената и ръцете…………… 01

- проблеми с костите, ставите или мускулите главно в 
областта на бедрата, краката и стъпалата………. 02
- проблеми с костите, ставите или мускулите главно в 
областта на гърба……………………………………. 03

- проблеми с дишането или белите дробове……….. 04

- кожни проблеми……………………………………….. 05

- проблеми със слуха…………………………………… 06

- стрес, депресия, безпокойство (тревожност)……… 07

- главоболие и/или проблеми с очите (зрението)…… 08
- заболявания на сърцето, сърдечни пристъпи или 
други проблеми с кръвообращението……………….. 09
- инфекциозни болести (вирусни, бактериални или 
други видове инфекции)………….…….…………….… 10
- други заболявания (оплаквания)……………………. 11

Код



№ Въпроси

                                                       Отговори
М10 Това заболяване (този проблем) ограничи ли Вашата 

способност да изпълнявате нормалните ежедневни 
дейности в работата и/или извън нея?

- изобщо не я ограничи………………………………… 1
- да, ограничи я в известна степен (отчасти)………. 2
- да, ограничи я значително…………………………… 3

- не може да прецени…………………………………… 4
АМ2 Проверка за анкетьора 

☺☺☺☺
Лицето е заето или е незаето, но е работило през 2006 
или 2007 година (АМ1=1 или АМ1=2) 1 Премини на въпрос М11
Лицето не е заето и  е работило за последно през 2005 
г. или преди нея  (АМ1=3) 2 Премини на въпрос М14

М11 През последните 12 месеца отсъствахте ли от работа 
поради това заболяване (този проблем)?

                     Да......................................... 1 Премини на въпрос М13
                     Не ........................................ 2 Премини на въпрос М16

Все още не съм на работа.... 3
М12 Очаквате ли да се върнете на работа?

                     Да......................................... 1
                     Не ........................................ 2 Премини на въпрос М16

М13 През последните 12 месеца, колко време отсъствахте 
от работа поради това заболяване (този 
проблем)?Посочете броя на календарните 
дни/пълните месеци през, които сте отсъствали. 

- по-малко от 1 ден 1

- по-малко от един месец, посочете броя на дните �� Премини на въпрос М16

- един месец и повече, посочете броя на месеците ��
М14 Причините да не работите през последните 12 

месеца, свързани ли са с това заболяване (този 
проблем)?

                     Да......................................... 1

                     Не ........................................ 2
М15 Очаквате ли да започнете отново работа?

                     Да......................................... 1

                     Не ........................................ 2
М16 Коя е работата, която е причинила или влошила 

вашето заболяване (вашия проблем)?
- Настоящата Ви основна работа……………………… 1
- Настоящата Ви втора работа………………………… 2
- Последната Ви работа (за незаетите лица)……….. 3
- Работата, която имахте преди една година (ако е 
различна от последната)………...………………...… 4
- Друга работа…………………………………………. 5

АМ3 Проверка за анкетьора 

☺☺☺☺ Лицето е заето - въпрос АМ1=1 1 Премини на въпрос М17

Лицето не е заето - въпрос АМ1 е различен от 1
2

Край на интервюто. Премини на AM4 (за 
анкетьора)

Премини на въпрос М16

Код



№ Въпроси

                                                       Отговори
M17 На работното Ви място изложени ли сте на някои от 

следните фактори, които могат неблагоприятно да 
повлияят на Вашето психично здраве? Да Не

Не може да 
прецени

1)  - тормоз или грубо отношение (малтретиране)……… 1 2 3
2)  - насилие или заплаха от насилие……………………. 1 2 3
3) - напрежение поради недостиг На време или

претоварване с работа………….…..………………….. 1 2 3

М18 Кой от посочените от Вас по-горе фактори основно 
влияе  върху Вашето психично здраве?

- Тормоз или грубо отношение (малтретиране)………. 1

- Насилие или заплаха от насилие…………………….. 2

- Напрежение поради недостиг на време или

претоварване с работа……………………..………….…
3

М19 На работното Ви място изложени ли сте на някои от 
следните фактори, които могат неблагоприятно да 
повлияят на Вашето физическо здраве? Да Не

Не може да 
прецени

1)  - химикали, прах, изпарения, дим или газове………. 1 2 3
2)  - шум или вибрации……………………………………… 1 2 3
3) - неудобни работни пози, движения или носене на 

тежки товари…………………………………..………….. 1 2 3
4)  - риск от злополука……………………………………... 1 2 3

М20 Кой от посочените от Вас по-горе фактори основно 
влияе върху Вашето физическо здраве?

- Химикали, прах, изпарения, дим или газове……….. 1
- Шум или вибрации………………………………………. 2
- неудобни работни пози, движения или носене на 
тежки товари…………………………………..………….. 3
- Риск от злополука……………………………………… 4

АМ4 

☺☺☺☺
Колко минути Ви бяха необходими за провеждане на 
интервюто и попълване на въпросите от модула 
"Трудови злополуки и здравословни проблеми, 
свързани с работата"? �� Край

АМ5 

☺☺☺☺
Лицето не е анкетирано  по модула "Трудови 
злополуки и здравословни проблеми, свързани с 
работата" поради следните причини:

 (попълва се само за лицата, които са анкетирани с 
основната карта за наблюдение на работната сила)
        - отсъства ........................................................... 1
        - отказва да участва поради недоверие в целите на 
изследването ....................................... 2
        - отказва да участва поради недостиг на 
време.............................................................................. 3

Край

        - отказва да участва поради съмнение в запазването 
на анонимността.......................... 4
          - отказва поради други причини ........................ 5

Анкетьор: .............................................. Дата.................................

Край на интервюто. 
Премини на АМ4 (За 

анкетьора)

Ако лицето е посочило повече от един отговор Да - 1, премини 
на в. М18; във всички други случаи премини на в. М19

Ако лицето е посочило повече от един отговор Да - 1, преминете 
на в. М20; във всички други случаи - Край на интервюто. 

Премини на AM4 (за анкетьора)

Код


