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I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Съгласно Регламент №249/2011 на Европейската комисия към наблюдението на 
работната сила през 2012 г. е включен допълнителен модул „Преход от работа към 
пенсиониране”. Целта е да се получи информация за ефекта от проведените реформи в 
пенсионната политика, както и да се създаде основа за бъдещи политически решения в 
тази област. 

По-конкретно предназначението на модула е да осигури инфомация по следните 
въпроси: 

- как и защо хората напускат пазара на труда;  

- за тези, които са напуснали пазара на труда - причините, поради които не 
остават по-дълго;  

- за тези които са на пазара на труда - колко дълго очакват, че ще останат. 

Обект на изследване по допълнителния модул „Преход от работа към 
пенсиониране” са лицата на възраст от 50 до 69 навършени години, които работят, или са 
работили след навършване на 50-годишна възраст. 

Анкетирането по модула се извършва с допълнителна карта към наблюдението на 
работната сила. 

Анкетират се домакинствата, които са за трети път в извадката за наблюдението на 
работната сила, т.е. тези за които се попълва Анкетна карта за лицата - Вариант 1. 

 

II. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ АНКЕТИРАНИ С 
ДОПЪЛНИТЕЛНАТА КАРТА „ПРЕХОД ОТ РАБОТА КЪМ ПЕНСИОНИРАНЕ” 

 

Анкетната карта „Преход от работа към пенсиониране” се попълва след 
попълването на анкетната карта за наблюдение на работната сила - Карта за лицата - 
Вариант 1. Ако лицето не е анкетирано с основната карта, то не се анкетира и с картата за 
модула.  

Лицата, които следва да бъдат анкетирани по модула се определят от няколко 
филтриращи въпроса, включени в края на Карта за лицата - Вариант 1.  

Въпрос АМ1 се отнася за възрастта на лицето: 

₋  Ако лицето е родено между 1943 и 1961 година се отбелязва код 1, след което се 
преминава на въпрос АМ2 за проверка на трудовия статус; 

₋  Ако лицето е родено преди 1942 г. (т.е. през 1941 г. или по-рано)  или след 1962 г. 
(т.е. през 1963 г. или по-късно), се отбелязва код 6 и за тези лица интервюто 
приключва. 

₋ Ако лицето е родено през 1942 г., е необходимо да се отбележи дали рождения ден 
на лицето е преди или съвпада с последния ден на наблюдавания период (код 2), 
или е след него (код 3).  Ако е отбелязан код 2, т.е. лицето е навършило 70 години, 
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интервюто приключва и не се попълва карта за модула. Ако е отбелязан код 3, т.е. 
лицето не е навършило 70 години, се преминава на въпрос АМ2 за проверка на 
трудовия статус. 

₋ Ако лицето е родено през 1962 г., също е необходимо да се отбележи дали 
рождения ден на лицето е преди или съвпада с последния ден на наблюдавания 
период (код 4) или е след него (код 5). Ако е отбелязан код 4, т.е лицето е 
навършило 50 години, се преминава на въпрос АМ2 за проверка на трудовия 
статус. Ако е отбелязан код 5, т.е. към края на наблюдавания период лицето не е 
навършило 50 години, интервюто приключва и не се задават въпросите от 
допълнителния модул.  

Въпрос AМ2 е филтриращ въпрос за трудовия статус на лицето. Според 
отговорите в анкетната карта за лицата се отбелязва един от следните кодове: 

- Код 1 - ако анкетираното лице работи или има работа през наблюдавания период, 
т.е. ако поне на един от въпросите с номера 2, 3а, 3б, 4 или 5 има отговор „Да”- код 
1. 

 За целите на модула не се считат за работещи лицата, които през наблюдавания 
период са в допълнителен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст (въпрос 
6=8), както и лицата, които не са работили през наблюдавания период, но са посочили, 
че имат сезонна работа (въпрос 6=12). За тези лица се отбелязва код 2. 

- Код 2 - ако анкетираното лице не работи през наблюдавания период, но е имало 
предишна работа (т.е. на въпрос 46 има отговор „Да” - 1). 

- Код 3 - ако лицето никога не е работило. 

Ако на въпрос АМ2 е отбелязан код 1, то следва да започне интервюто по 
допълнителната анкетна карта „Преход от работа към пенсиониране”. 

Ако на въпрос АМ2 е отбелязан код 2, то следва да се провери и условието, 
посочено към въпрос АМ3. 

Ако е отбелязан код 3 на въпрос АМ2, то лицето не е обект на модула и интервюто 
приключва. 

Въпрос АМ3 е филтриращ въпрос за (приблизителната) възраст на лицето при 
напускане на последната работа (възрастта, на която лицето последно е работило). 

Целта е да се определят лицата, които не са работили през наблюдавания период, 
но са имали предишна работа, която са напуснали след навършване на 50-годишна 
възраст. 

Анкетьорът следва да изчисли разликата между годината на напускане на 
последната работа (годината, през която лицето последно е работило), посочена към 
въпрос 47, т. „ а” и годината на раждане, които трябва да се препишат от картата за 
домакинството и Картата за лицата - Вариант 1 в съответните квадратчета към 
въпрос АМ3. Разликата съответства на приблизителната възраст, на която лицето е 
напуснало последната си работа (последно е работило). Ако тя е по-голяма или равна на 
50 години, се преминава на въпросите от допълнителния модул. Ако разликата е 49 
години или по-малка, т.е. лицето не е работило след 50-годишна възраст, не се задават 
въпросите от модула и интервюто приключва. 
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II. ПОПЪЛВАНЕ НА АНКЕТНАТА КАРТА „ПРЕХОД ОТ РАБОТА КЪМ 
ПЕНСИОНИРАНЕ”  

Идентификационната част на анкетната карта „Преход от работа към 
пенсиониране” - област, номер на гнездото в областта, номер на домакинството в 
гнездото, трябва да съответства точно на идентификационната част на картата за 
домакинството.  

Въпрос М1. Записва се поредният номер на лицето, за което се отнасят данните в 
съответната колонка от анкетната карта. Номерът трябва да е същия, под който фигурира 
лицето в списъка на членовете на домакинството (въпрос №2 от раздел І „Данни за 
домакинството” в картата за домакинството), както и с този в анкетната карта за 
лицата от 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. 

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 „Преход 
от работа към пенсиониране”, съответната причина за това се отбелязва към въпрос М20. 

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.  

Въпрос М2. Пенсиите за осигурителен стаж и възраст (пенсиите за старост)  могат 
да бъдат както от общественото осигуряване, така и от частни пенсионни фондове, 
задължителни или доброволни, получавани от страната или от чужбина. По-конкретно 
към този въпрос се отнасят: 

- пенсиите за осигурителен стаж и възраст при навършване на стандартната възраст 
за пенсиониране;  

- ранните пенсии, изплащани преди достигане на стандартната пенсионна възраст 
поради работа при вредни условия (първа и втора категория труд);  

- ранните пенсии, изплащани на учителите, преди навършване на стандартната 
пенсионна възраст; пенсиите за осигурителен стаж и възраст на  кадровите военнослужещи, 
офицери и сержанти, държавни служители по Закона за МВР, следователи и други;  

- персоналните пенсии - пенсии, отпуснати от Министерски съвет на лица, по 
отношение на които не са налице някои от изискванията на Кодекса за социално 
осигуряване;  

По-подробни указания за пенсиите за осигурителен стаж и възраст са посочени 
към въпрос М7.1 и М7.2. 

- пенсиите, изплащани от частни пенсионни фондове по професионални схеми (виж 
указанията към въпроси М4.2 и М7.2); 

- допълнителните пенсии, изплащани от частните пенсионни фондове по доброволно 
осигуряване (виж указанията към въпроси М4.3 и М7.3). 
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Към този въпрос не се отнасят наследствените пенсии, пенсиите поради 
инвалидност, социалните помощи, семейните добавки и други подобни, както и плащания 
в натура. 

Ако причината за напускане на последната работа, посочена към въпрос 51 в 
основната карта, е пенсиониране (код 08), то е логично отговорът на въпрос М2 да е 
„ Да”.  Ако отговорът на въпрос 74 (основен трудов статус през наблюдавания период) е 
пенсионер (код 4), то е логично отговорът на въпрос М2 също да е „ Да”. 

 

Въпрос М3. Отнася се за лицата, които не получават пенсия за осигурителен стаж 
и възраст или пенсия за старост. Целта е да се получи информация дали лицето се 
осигурява за пенсия. 

Отговор „Да”  се отбелязва, когато: 

• анкетираното лице в момента се осигурява за пенсия (или го осигурява негов 
работодател или друго лице - осигурител), независимо от вида на пенсионния фонд или 
схемата, по която се осигурява или го осигуряват, въпреки че възрастта, осигурителният 
стаж и другите условия за получаване на пенсия може да не са изпълнени; 

• анкетираното лице не се осигурява в момента, но е имало период, през който се е 
осигурявало; 

• лицето вече е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (но не 
се е пенсионирало). 

Отговор „ Да” на въпрос М3 със сигурност се очаква, ако лицето не получава 
пенсия за осигурителен стаж и възраст и:  

 - работи по трудов договор или договор за служебно правоотношение (въпрос 
11=1 или 2); или 

 - последната му работа е в обществения сектор (въпрос 48 = 4). 

Въпрос М4. Състои се от три отделни подвъпроса (М4.1 до М4.3), отнасящи се 
за различните видове пенсионни фондове, в които се внасят осигуровките. Отбелязва 
се отговор 1 („Да”) или 2 („Не”) на всеки отделен подвъпрос.  

Въпрос М4.1 се отнася за задължително пенсионно осигуряване, което 
означава, че за преобладаващата част от анкетираните лица отговорът трябва да е 
„Да”.  

Въпрос М4.1 се отнася за осигуровките към Държавното обществено 
осигуряване (ДОО) и допълнителното задължително пенсионно осигуряване в 
Универсален пенсионен фонд. Целта на универсалните пенсионни фондове е 
обезпечаване на допълнителен доход чрез предоставяне на допълнителна пенсия за 
старост (при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от 
Държавното обществено осигуряване). Те обхващат всички лица, които са родени след 
31.12.1959 година (осигуряващи се и чрез ДОО). 

Въпрос М4.2. Този въпрос се отнася за задължителното осигуряване в 
професионални пенсионни фондове и доброволното осигуряване по професионални 
схеми.  
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В професионалните пенсионни фондове задължително се осигуряват 
работещите при условията на първа и втора категория труд, като осигурените лица имат 
право сами да изберат фонда. Осигурителните вноски са изцяло за сметка на 
работодателя. Чрез професионалните фондове ще се изплаща срочна пенсия за годините 
от ранното пенсиониране при условията на първа и втора категория труд до придобиване 
на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за трета категория, т.е при навършване 
на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 
години. 

Работещи в условията на първа категория труд са: заети на работа под земята,  
летци; стюардеси и други, работещи във въздухоплаването; работещи в атомна 
електроцентрала; работници в металургични производства, водолази, екипажи на 
кораби, превозващи химически вещества, нефтопродукти и въглища; машинисти на 
плавателни съдове от морския флот и др. 

Работещи в условията на втора категория труд са: шофьори от градския 
транспорт в населени места с над 300 000 жители; шофьори на превозни средства с 
товароподемност над 12 тона; локомотивни машинисти и помощник локомотивни 
машинисти; миньори в открити рудници; работещи постоянно в среда на йонизиращи 
лъчения; работещи в ТЕЦ на твърдо гориво; работещи в тъкачни цехове; някои от 
работещите в областта на химията, металургията, корабостроенето, производството 
на стъкло, строителството на високи съоръжения; оркестранти на духови 
инструменти, циркови артисти и др.  

Отговор „Да” на този въпрос се отбелязва и за лицата, работещи на учителски и 
приравнени на тях длъжности, които се осигуряват в Учителския пенсионен фонд. 
Осигуровките, внасяни в учителския пенсионен фонд, са изцяло за сметка на 
работодателя.  

Професионалните схеми са правила за допълнително доброволно пенсионно 
осигуряване, уговорени в колективно споразумение или в колективен трудов 
договор между предприятие-осигурител и служителите (определени по закон). 

В професионална схема може да участва всяко физическо лице, което е навършило 
16 години и което работи за предприятие- осигурител с учредена професионална схема.  

Лицата, които ще участват в професионалната схема, задължително се определят в 
колективния трудов договор или в колективното споразумение.  

Допълнителното осигуряване в доброволни пенсионни фондове по професионални 
схеми дава право на срочна лична пенсия за старост - при навършване на 60-годишна 
възраст за жените и мъжете (еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните 
средства на осигуреното лице или негови наследници).  

За лицата, за които е отбелязан отговор „ Да” на въпрос 4.2, трябва да има и 
отговор „ Да” на въпрос 4.1. 

Въпрос М4.3 се отнася за фондовете за допълнително доброволно пенсионно 
осигуряване. Всяко физическо лице, навършило 16 години, може доброволно да се 
осигурява или да бъде осигурявано във фондове за допълнително доброволно пенсионно 
осигуряване.  
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Осигурителните вноски в доброволен пенсионен фонд могат да бъдат за сметка на 
работодателя в качеството му на осигурител, друг осигурител или за лична сметка. 
Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е персонално и всеки осигурен в 
такъв фонд има индивидуален осигурителен номер и индивидуална партида.  

Осигуряването в доброволен пенсионен фонд дава право за получаване на лична 
пенсия за старост и инвалидност - пожизнена или срочна, както и наследствена пенсия за 
наследници на починало осигурено лице или на пенсионер. 

Въпрос М5 се отнася за всички лица, които не получават пенсия за осигурителен 
стаж и възраст или друга пенсия за старост, като целта е да се получи информация дали 
лицето получава някакъв друг вид пенсия. Състои се от 3 подвъпроса, съответстващи на 
различни видове пенсии. На всеки от отделните подвъпроси се отбелязва съответният код 
-  1 („Да”) или 2 („Не”).   

Въпрос М5.1 Пенсия за инвалидност. Пенсия за инвалидност се полага на лица с 
50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност. Пенсията за инвалидност се 
отпуска за срока на инвалидността, а за лицата навършили стандартната възраст за 
пенсиониране - пожизнено. 

Пенсиите за инвалидност могат да бъдат:  

- пенсия за инвалидност поради общо заболяване - на такава пенсия имат 
право лицата, които са загубили работоспособността си и имат определения по закон 
осигурителен стаж. Инвалидите по рождение и инвалидите с придобита инвалидност до 
постъпване на работа придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване 
при една година осигурителен стаж; 

- пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест 
- осигурените лица, загубили с 50 или над 50 на сто работоспособността си поради трудова 
злополука или професионална болест, имат право на пенсия за инвалидност поради трудова 
злополука или професионална болест, независимо от продължителността на осигурителния 
стаж; 

- пенсия за военна инвалидност - право на пенсия за военна инвалидност имат 
лицата, които са загубили работоспособността си поради това, че са заболели или са 
пострадали през време или по повод на наборната военна служба или службата в запаса или 
в резерва, както и лицата, пострадали при оказване съдействие на въоръжените сили; 

- пенсия за гражданска инвалидност - право на пенсия за гражданска 
инвалидност имат лицата, които са загубили работоспособността си поради това, че са 
заболели или пострадали при изпълнение на граждански дълг или пострадали случайно при 
изпълнение на служебни задачи от органите на властта; 

- социална пенсия за инвалидност - отпуска се на лицата, навършили 16 
годишна възраст, с намалена работоспособност 71% и повече; 

- пенсия за инвалидност, изплащана от допълнителен доброволен пенсионен 
фонд.  

Към пенсиите за инвалидност не се отнасят месечните добавки за социална 
интеграция на хората с увреждания, целеви помощи, плащания в натура.           



 

8 

 

Въпрос М5.2 Наследствена пенсия. Личните пенсии могат да преминават в 
наследствени, с изключение на пенсията за гражданска инвалидност, социалната пенсия за 
инвалидност, социалната пенсия за старост, пенсията за особени заслуги, персоналните 
пенсии. 

Наследствена пенсия могат да получават съпругата/съпругът на починало лице 5 г. 
преди достигане на стандартната възраст за пенсиониране, или преди тази възраст, ако е 
неработоспособен/а, както и при определени условия  децата и родителите му. 

Наследствена пенсия може да бъде отпусната и от фонд за допълнително 
доброволно пенсионно осигуряване . 

Въпрос М5.3 Друг вид пенсия.  

Анкетьорът трябва да запише възможно най-подробно вида на получаваната от 
лицето пенсия, определена от него като „друга” и ако прецени, че тя съответства на някои 
от видовете пенсии, посочени към въпроси М5.1 или М5.2 да отбележи съответния 
отговор. Ако описанието съответства на пенсия за осигурителен стаж и възраст или 
пенсия за старост (съгласно указанията към въпрос М2), то следва да се коригира 
отговорът на въпрос М2, а съответният вид пенсия за осигурителен стаж и възраст или 
пенсия за старост да се отбележи към въпрос М7. 

В краен случай, ако се получи информация, че лицето получава някаква пенсия, но 
не се знае точно каква, също се отбелязва отговор „Да” на въпрос М5.3. 

 Ако поне един от отговорите на въпроси М5.1 до М5.3 е „Да”, т.е. лицето 
получава някаква пенсия, трябва да се премине към филтриращия въпрос М11. 

Ако всички отговори са „Не” (т.е. лицето не получава никаква пенсия), се 
задава следващият по ред въпрос М6. 

Въпрос М6. Отнася се за лицата, които не получават никаква пенсия, но 
евентуално ще придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за 
старост в бъдеще. За лицата, които по изключение не са се осигурявали и няма да могат да 
придобият право на пенсия (т.е. отбелязан е отговор „Не” на въпрос М3), анкетьорът 
следва да загради код 6 на въпрос М6, по възможност без да задава въпроса. 

Целта на въпроса е да се получи информация за очакванията на лицата (към 
момента на интервюто) да останат на пазара на труда, т.е. да продължат да работят или да 
търсят работа, след като започнат да получават пенсия. Ако лицето заяви, че има 
намерение да работи или да търси работа след пенсионирането си, то е необходимо да се 
уточни дали причината за това би била финансова (да осигури достатъчен доход за себе си 
или домакиството или да увеличи размера на пенсията си) - код 1, или друга (например 
удовлетворение от работата, желание за социални контакти, удобно работно време) - код 
2.  Ако по някакви  причини лицето смята, че ще напусне работа дори и преди да започне 
да получава пенсия за осигурителен стаж и възраст, се отбелязва код 4.  

Въпрос М6.А е филтриращ въпрос. Целта му е лицата, които не получават 
пенсия, да се разграничат на работещи и неработещи. Това може да стане като се използва 
филтриращият въпрос АМ2 в края на анкетната карта за лицата - Вариант 1. Ако лицето е 
заето през наблюдавания период, т.е. АМ2=1, то следва да отговаря на въпрос М6.Б. Ако 
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лицето не е заето, т.е. АМ2=2, интервюто приключва и анкетьорът трябва само да попълни 
въпрос М19 за продължителността на интервюто. 

Въпрос М6.Б. Въпросът се отнася за заетите лица, които не получават пенсия. 
Целта е да се установи дали преходът към окончателно оттегляне от работа се извършва 
постепенно, чрез намаляване на работното време. Отговор „Да” се отнася за случаите, 
когато лицето преди да започне да получава пенсия е намалило работното си време в 
сравнение с обичайното за трудовата му кариера, като причина за това е личното му 
предпочитание, желанието му да бъде повече време с близките си, подготовка за 
пенсиониране или оттегляне от бизнеса. Намалението на работното време може да се 
изразява и в намаление или премахване на извънредните часове или спиране на 
допълнителната (втора работа).   

Ако лицето е намалило работното си време поради здравословни причини, 
необходимост да се грижи за дете или възрастен, нуждаещ се от грижи, както и когато  
работното време е намалено принудитело от работодателя се отбелязва отговор „Не”.    

Въпрос М7. Този въпрос се отнася само за лицата, които получават пенсия за 
осигурителен стаж и възраст или друга пенсия за старост, т.е. за лицата, за които на 
въпрос М2 е отбелязан отговор „Да” (код 1). Към този въпрос има три подвъпроса, които 
се прочитат на анкетираното лице и към всеки от тях се отбелязва отговор „Да” (код 1) 
или „Не” (код 2) в зависимост от това дали лицето получава или не съответния вид 
пенсия.  

Въпрос М7.1. Задължителната пенсия за осигурителен стаж и/или възраст се 
изплаща от Държавното обществено осигуряване. Тук се отнасят: 

- пенсиите за осигурителен стаж и възраст при навършване на стандартната 
възраст за пенсиониране. Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива 
при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете  и 
осигурителен стаж 34 години и 4 месеца за жените и 37 години и 4 месеца за мъжете. 
Осигурените лица, които не изпълняват тези изисквания придобиват право на пенсия при 
навършване на 65-годишна възраст за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години 
действителен осигурителен стаж;  

- ранните пенсии, изплащани преди достигане на стандартната пенсионна 
възраст поради работа при вредни условия (първа и втора категория труд) - работили 
под земя, вода, във въздуха, някои строителни работници и някои категории шофьори. 
Осигурените лица, които имат поне 10 години стаж в условията на първа категория труд 
могат да се пенсионират при навършване на 52 години за мъжете и 47 години за жените 
(ако сбора от възрастта и осигурителния стаж е поне 100 за мъжете и 94 за жените). 
Подобно на тях осигурените лица, които имат поне 15 години стаж в условията на втора 
категория труд могат да се пенсионират при навършване на 57 години за мъжете и 52 
години за жените (ако сборът от възрастта и осигурителния стаж е поне 100 за мъжете и 94 
за жените); 

- пенсии, изплащани независимо от възрастта при наличие на 25 години и 4 
месеца осигурителен стаж на: кадрови военнослужещи, офицери и сержанти, които имат 
две трети действително изслужени години по Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България; държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните 
работи и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните 
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служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, държавните служители, 
осъществяващи дейността по охраната на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната 
власт, следователите и младшите следователи - при две трети действително изслужени 
години по посочените закони; държавните служители от Държавна агенция „Национална 
сигурност” при две трети действително изслужени години по закона за Държавна агенция 
„Национална сигурност”, служителите в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита 
на населението” на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи някои от 
дейностите по чл. 52г, ал. 2, т.8 и 9 от Закона за министерството на вътрешните работи, при 
две трети действително изслужени години в системата на гражданската защита; 

- пенсии, изплащани независимо от възрастта при 15 години стаж на: лицата на 
длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводни съдове;  
служителите на длъжност „водолаз” в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на 
населението” на Министерството на вътрешните работи;  

- пенсиите на балерини, балетисти и танцьори, право на които се придобива при 
прекратяване на трудовото правоотношение, независимо от възрастта им, при 25 години 
осигурителен стаж на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации;  

- персоналните пенсии - пенсии, отпуснати от Министерски съвет на лица, по 
отношение на които не са налице някои от изискванията на Кодекса за социално 
осигуряване. 

Въпрос М7.2. Към този въпрос отговор „Да” (код 1) се отбелязва само за лицата, 
които получават пенсия от Учителски професионален пенсионен фонд или от частен 
пенсионен фонд по професионална схема.  

Учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при 
навършване на 57-годишна възраст от жените и 60-годишна възраст от мъжете и 
учителски осигурителен стаж 25 години и 4 месеца за жените и 30 години и 4 месеца за 
мъжете. До навършване на стандартната възраст за пенсиониране (60 г. за жените и 63 
г. за мъжете) и необходимия трудов стаж (34 години и 4 месеца за жените и 37 години и 4 
месеца за мъжете), но не-по-късно от навършване на 65 години, пенсиите се изплащат от 
Учителския пенсионен фонд.  

На учителите, които са изпълнили стандартните условия за пенсиониране 
съгласно Кодекса за социално осигуряване (възраст - 60 г. за жените и 63 г. за мъжете и  
осигурителен стаж 34 години и 4 месеца за жените и 37 години и 4 месеца за мъжете), 
пенсиите се изплащат от Държавното обществено осигуряване и за тях се отбелязва 
отговор „Да” (код 1) към въпрос М7.1 и отговор „Не” (код 2) към въпрос М7.2. 

Към въпрос 7.2 се включват и пенсии от допълнително доброволно пенсионно 
осигуряване по професионални схеми в частен фонд. (Вижте указанията към въпрос 
М4.2, отнасящи се за професионалните схеми за допълнително доброволно пенсионно 
осигуряване). Допълнителното осигуряване в доброволни пенсионни фондове по 
професионални схеми дава право на срочна лична пенсия за старост - при навършване на 
60-годишна възраст за жените и мъжете (еднократно или разсрочено изплащане на 
натрупаните средства на осигуреното лице или негови наследници).  

Съгласно условията на професионалната схема, уговорени в колективното 
споразумение (в колективния трудов договор), фондът може да изплаща на осигуреното 
лице пенсията за старост до 5 години преди навършване на 60-годишна възраст. 
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Въпрос М7.3. Към този въпрос отговор „Да” (код 1) се отбелязва само за лицата, 
които получават пенсия от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. 
(Вижте указанията към въпрос М4.3). По желание на осигуреното лице фондът за 
допълнително доброволно пенсионно осигуряване може да изплаща лична пенсия за 
старост при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст, или до 5 години преди навършване на тази възраст. 

Въпрос М8. Посочва се възрастта (в навършени години), на която лицето е 
започнало да получава някаква пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за 
старост (от посочените във въпрос М7). Вижте указанията към въпроси  М7.1, М7.2 и 
М7.3 за възрастта, на която различните категории лица придобиват право на 
пенсиониране.  

Въпрос М9. Този въпрос се отнася само за лицата, които получават някаква пенсия 
за осигурителен стаж и възраст или пенсия за старост. Целта е да се установи дали освен 
пенсията за осигурителен стаж и възраст лицето получава (към наблюдавания период) и 
някакъв друг вид пенсия, независимо от това дали правото на съответния вид пенсия е 
придобито в България или в чужбина, както и независимо дали пенсията е в пълен или 
намален размер. Към този въпрос има три подвъпроса, които се прочитат на анкетираното 
лице и към всеки от тях се отбелязва отговор „Да” (код 1) или „Не” (код 2) в зависимост от 
това дали лицето получава или не съответния вид пенсия. По-подробни указания са 
посочени към въпроси М5.1, М5.2 и М5.3.  

Въпрос М9.1. Към пенсиите за инвалидност се включват тези, изплащани за 
инвалидност, поради: 

- трудова злополука и професионална болест; 
- военна инвалидност; 
- гражданска инвалидност; 
- социална пенсия за инвалидност. 

Въпрос М9.2. Към отговора на този въпрос се имат предвид само наследствените 
пенсии, като не се включват добавките от пенсията на починал съпруг. 
Наследствените пенсии, които могат да се получават заедно с пенсия за осигурителен 
стаж и възраст са: 

- наследствена пенсия за инвалидност поради трудова злополука и 
професионална болест; 

- наследствена пенсия за военна инвалидност; 

- пенсията, отпусната на родители на лица, починали по време на 
наборна военна служба; 

- наследствена пенсия, отпусната от фонд за допълнително доброволно 
пенсионно осигуряване. 

Въпрос М9.3. Отговор „Да” (код 1) се отбелязва, ако лицето получава пенсия 
различна от посочените във въпроси М9.1 и М9.2. Анкетьорът трябва да запише възможно 
най-подробно вида на получаваната от лицето пенсия, определена от него като „друга”, и 
ако прецени, че тя съответства на някои от видовете пенсии, посочени към въпрос М9.1 и 
М9.2, да обележи съответния отговор. Ако описанието съответства на пенсия за 
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осигурителен стаж и възраст или пенсия за старост, то това следва да се отрази към 
съответните въпроси М7.1, М7.2 или М7.3. 

В краен случай, ако се получи информация, че лицето получава някаква пенсия, но 
не се знае точно каква, също се отбелязва отговор „Да” на въпрос М9.3. 

Въпрос М10. Отнася се за лицата, които получават пенсия за осигурителен стаж и 
възраст или пенсия за старост. Целта е да се установи дали анкетираното лице е 
получавало някоя от изброените пенсии за инвалидност преди да изпълни условията за 
пенсиониране по осигурителен стаж и възраст (по старост) за съответната категория. 
Например едно лице може да е получавало пенсия за инвалидност поради общо 
заболяване, докато придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

Въпрос М11. Филтриращ въпрос. Предназначението на този въпрос е да се 
разграничат заетите от незаетите лица през наблюдавания период, тъй като те отговарят 
на различни въпроси от анкетната карта. Определянето на трудовия статус на лицата става 
на база на отговорите им в Карта за лицата - Вариант 1.  

Код 1 се отбелязва за лицата, които са работили през наблюдавания период - поне 
един от отговорите на въпроси 2, 3а, 3б, 4 или 5 е „Да” - 1, (без лицата в допълнителен 
отпуск по майчинство - в. 6=8 и лицата, които не работят през наблюдавания период, но са 
посочили, че имат сезонна работа - в.6=12), след което се преминава на въпрос М15. Код 1 
също така съответства на отговор 1 на филтриращия въпрос АМ2 в края на анкетната 
карта.  

Код 2 се отбелязва за лицата, които не работят, но търсят работа, т.е. отговорът им 
на въпрос 53 е „Да” - 1. За тези лица интервюто приключва, а анкетьорът трябва да 
отбележи продължителността на интервюто по модула към въпрос М19. 

Код 3 се отбелязва за лицата, които не работят и не търсят работа, т.е. отговорът им 
на въпрос 53 е „Не” - 2, след което се задава следващият по ред въпрос - М12. 

Въпрос М12. Този въпрос се отнася за лицата, които получават пенсия и не работят 
през наблюдавания период. Посочва се основната причина, поради която лицето е спряло 
да работи към момента на напускане на последната работа.  

Код 1 се отбелязва за случаите, свързани с по-благоприятни финансови условия 
при напускане на работа, напр. получаване на обезщетение от работодателя, получаване 
на определен брой заплати. Този код се отбелязва и когато лицето е имало опасения, че 
отлагането на пенсионирането във времето може да има за резултат по-ниска пенсия 
поради евентуална пенсионна реформа.  

Код 2 се отбелязва, когато лицето е останало без работа поради уволнение, 
съкращение, приключване на временна или сезонна работа и не може да намери друга 
работа. 

Код 3 се отнася за лицата, които са навършили възраст, при която които по закон не 
могат да заемат повече съответната длъжност, тъй като са достигнали определената за 
тази длъжност пределна възраст.  

Код 4 се отбелязва, когато лицето е придобило право за пенсиониране (навършило 
е необходимата възраст и/или осигурителен стаж за пенсиониране) и е напуснало работа, 
независимо дали по собствено желание или е било принудено да направи това. 
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Код 5 се отнася за случаите, когато лицето не е удовлетворено от предоставените 
условия за работа - напр. неудобно работно време, задачите за изпълнение, 
нездравословни или опасни условия на работното място, напрежение и стрес, 
недостатъчна или несъответстваща квалификация, недооценяване на квалификацията и 
уменията, лоши взаимоотношения с работодателя или с колеги и други. 

Код 6 се отбелязва, когато причината за напускане на работа е недоброто 
здравословно състояние или инвалидност /нетрудоспособност на анкетираното лице. 

Код 7 се отбелязва за семейни причини, вкл. гледане на деца или на други близки, 
нуждаещи се от грижи; оттегляне от бизнеса и отстъпване на поста на друго лице и други. 

Код 8 се отбелязва, когато причината действително не може да се отнесе към нито 
една от изброените по-горе и т.н. 

Към отговора на въпрос М12 се отбелязва само една причина. В случай, че лицето 
посочи повече причини и се затруднява да определи основната, отбелязва се тази, която 
има по-малък код. 

Въпрос М13. С този въпрос се цели да се установи дали лицето, към момента на 
напускане на последната си работа, е имало желание да продължи да работи, независимо 
дали на същата или на друга работа. Въпросът се задава на лицата, които получават 
пенсия (независимо дали за осигурителен стаж и възраст или друг вид пенсия) и които не 
работят и не търсят работа. 

Ако лицето даде отговор като "Бих имал желание да продължа да работя, но само 
ако имах възможност да се преместя на друга длъжност/друго работно място”, трябва да 
се загради код 1 „Да”. 

Въпрос М14. Този въпрос също се задава на лицата, които получават пенсия 
(независимо дали за осигурителен стаж и възраст или друг вид пенсия) и които не работят, 
и не търсят работа. 

Цели се да се установи дали, преди или след пенсионирането си по осигурителен 
стаж и възраст, лицето е намалило работното си време по лично желание преди 
окончателно да спре да работи. 

Отговор „Да"(код 1 или код 2) трябва да се посочи, когато лицето е работило на 
намалено работно време преди или след пенсионирането си, поради личен интерес, 
желание да прекарва повече време със семейството си, желание за постепенно оттегляне 
от работа и други подобни причини. Намалението на работното време може да се изразява 
и в намаляване или премахване на допълнителните (извънредните) часове. За 
самостоятелно заетите лица, които са намалили работното си време като преход към 
окончателно оттегляне от работа, също трябва да се загради съответно код 1 или код 2. 

За лице, което е напуснало работа, когато е придобило право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст (за старост) и е започнало нова работа на непълно работно 
време се загражда код 2. 

В случай, че лицето, е намалило работното си време, един път преди 
пенсионирането си по осигурителен стаж и възраст (по старост), и втори път, от момента 
или след пенсионирането си по осигурителен стаж и възраст (по старост), то трябва да се 
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загради код 1, при условие, че причината за първото намаление на работното му време е 
свързана с пенсионирането му. 

За лице, което е работило на непълно работно време преди окончателно да спре да 
работи и броят на часовете не е бил допълнително намален преди или след 
пенсионирането му, трябва да се загради код 3 - „Не”.  

За лице, което е било принудено да намали работното си време по причини на 
работодателя (преди или след пенсионирането му по осигурителен стаж и възраст), както 
и поради грижи за гледане на деца или възрастни, се отбелязва код 3 („Не”). Код 3 се 
отбелязва и в случай на отговори като „Не беше възможно за мен да намаля броя на 
часовете”. 

След отговор на въпрос М14, независимо какъв е той, интервюто за анкетираното 
лице приключва и се прескача на въпрос М19, който е за анкетьора. 

Въпрос М15. Този въпрос се задава на всички лица, които работят и получават 
пенсия. 

Целта е да се установи основната причина, поради която лицето продължава да 
работи, въпреки че получава пенсия. 

Код 1 се отбелязва, когато лицето работи основно поради финансови причини, т.е 
да си осигури по-висок доход или да увеличи размера на пенсията си. Този код се 
отбелязва и в случаите, когато лицето получава някаква пенсия, например наследствена, 
но трябва да работи, за да придобие право на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст 
(за старост).  

Код 2 се отбелязва в случаите, когато причината е нефинансова, например 
удовлетворение от работата („Харесва ми да работя”); работа с гъвкаво работно време; 
възможност за усъвършенстване; възможност за социални контакти; престижност на 
работата; привлекателно работно място, което отговаря на здравните изисквания и на 
изискванията за безопасни условия на труд и т.н. Също така тук се включват и отговори 
като: „Не ми се стои в къщи”, „Ако не работя, не знам как да използвам свободното си 
време”, „Децата ми вече напуснаха дома”, „Съпругът/съпругата ми все още работи”, „Не 
мога да намеря кой да ме замести в бизнеса".  

Когато лицето по принцип е пенсионер, но случайно е работило през 
наблюдаваната седмица, се пита за причината да бъде на работа точно през тази конкретна 
седмица. 

Ако анкетираното лице се колебае между двете причини, то трябва да посочи по-
важната причина. Ако и двете причини са важни за лицето, то се отбелязва тази причина, 
която е с по-малък код, т.е. „финансова причина”. 

При отбелязан код 1 към въпрос М15 следва да се премине на въпрос М16, а при 
отбелязан код 2 на лицето се задава въпрос М17. 

Въпрос М16. Целта е да се установи коя е основната финансова причина, поради 
която лицето продължава да работи. 

На анкетираното лице са прочитат само отговорите с код 1 и 2. Код 3 се отбелязва 
от анкетьора когато респондентът отдава еднакво значение на текущия (код 2) и бъдещия 
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си доход (код 1), или когато се колебае и не може да прецени коя от посочените му 
финансови причини е по-важна.  

Въпрос М17. Този въпрос е сходен на въпрос М14, но се задава на лицата, които 
получават пенсия и работят. 

Целта е да се установи дали след пенсионирането си лицето е намалило работното 
си време.  

Ако лице, което е работило на пълно работно време, работи на непълно работно 
време след като се е пенсионирало, то трябва да се отбележи отговор „Да” (код 1). 
Намалението на работното време може да се изразява и в намаляване или премахване на 
допълнителните (извънредните) часове или спиране на допълнителна (втора) работа. За 
самостоятелно заетите лица, които работят с намалено работно време след 
пенсионирането си, също трябва да се загради код 1. 

За лице, което е работило на непълно работно време преди пенсионирането си, и на 
което работното време не е намалено допълнително след пенсионирането му, трябва да се 
загради код 2 - „Не”.  

Въпрос М18. Целта на този въпрос е да се установи след колко време лицето 
планира/възнамерява да спре окончателно да работи и да търси работа. Има се предвид 
работа срещу заплащане или друг доход. 

За лица, които отговарят с „Ще (трябва да) работя вечно”, се отбелязва код 5 - 
„Повече от 10 години”. 

В краен случай за лица, които нямат още планове за спиране на работа или още не 
са решили след колко години ще спрат да работят се отбелязва код 6 - „Не може да 
посочи”. 

След отговор на въпрос М18, интервюто за анкетираното лице приключва и се 
преминава на въпрос М19, който е за анкетьора. 

Въпрос М19. Анкетьорът записва за колко минути е провел интервюто и е 
попълнил анкетната карта само за допълнителния модул „Преход от работа към 
пенсиониране”.  

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 идентификационната част). За неанкетирани по модула „Преход от 
работа към пенсиониране” се считат лицата, които са обект на анкетиране по модула 
(определени чрез въпроси АМ1, АМ2 и АМ3 от Анкетната карта за лицата – Вариант 1). 
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. 

За лицата, които не са анкетирани по модула анкетьорът следва да отбележи към 
въпрос М20 съответната причина за това.  


