
УКАЗАНИЯ 
за попълване на анкетната карта за 

допълнителния модул към наблюдението на работната сила 
„Навлизане на младите хора на пазара на труда” 

 
 

Допълнителният модул „Навлизане на младите хора на пазара на труда” е 
включен в Наблюдението на работната сила съгласно Регламент на Европейската 
Комисия  № 207/2008.  
          Образователната подготовка на младите хора, започващи професионалния си 
живот, е определящ фактор за участието им на пазара на труда.  
          Целта на допълнителния модул е: 

-  да се получи сравнима информация за прехода (преминаването) на 
младите хора от обучение към работа и за характeристиките на тяхната първа 
заетост; 

-   да се анализират връзките между получено образование и заетост; 
            - да се анализира въздействието на семейната социална среда върху 
образователната култура на младите хора и на техния преход към работа. 

 
            Анкетната карта се попълва за  всички членове на домакинството, 
родени през 1974 година и след нея, анкетирани с основната карта по 
наблюдението на работната сила. 
            

За тази цел в края на основната анкетна карта за наблюдение на 
работната сила - Вариант 1 е включен филтриращ въпрос М0. Чрез него се 
определят лицата, които трябва да отговарят на въпросите от допълнителната 
анкетна карта по модула „Навлизане на младите хора на пазара на труда”. 
          Ако лицето е родено през 1974 г. или  след нея, се загражда отговор 1 и се 
преминава на въпрос М1 от картата за модула. 
         Ако лицето е родено през 1973 г. или преди нея, се загражда отговор 2 и 
интервюто приключва, т.е. за тези лица не се попълва допълнението „Навлизане на 
младите хора на пазара на труда”. 

 
ПОПЪЛВАНЕ НА АНКЕТНАТА КАРТА „НАВЛИЗАНЕ НА 

МЛАДИТЕ ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА”- МОДУЛ КЪМ 
НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА 

 
Въпросите от  допълнителния модул се задават след попълване на основната 

анкетна карта за наблюдение на работната сила.  
Информацията се получава директно от лицата, за които се отнася,  или 

в краен случай 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  „Навлизане на младите хора на пазара на труда”, съответната 
причина за това се отбелязва към въпрос М24. Ако за лицето не е получена 
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информация за попълване на основната карта за наблюдение на работната сила,  не 
се попълва и анкетната карта по модула. 

 

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

 
Въпрос №М1. Филтриращ въпрос. Чрез отговорите на въпрос М1 се 

разграничават лицата, които участват във формално образование от тези, които не 
участват във формално образование през наблюдавания период. Разграничението 
на лицата става на база на отговорите им в основната анкетна карта за 
наблюдение на работната сила. 

Участващи във формално образование са лицата, отговорили с „Да” - код 1, 
или с „Да, но през целия период е бил във ваканция” – код 2, на въпрос 69 от 
основната карта за наблюдение на работната сила (Карта за лицата). За тези лица се 
отбелязва отговор 1, след което се преминава на въпрос М20. 

Неучастващи във формално образование са лицата, отговорили с „Не” - код  
3, на въпрос 69 от основната карта за наблюдение на работната сила (Карта за 
лицата). За тези лица се отбелязва отговор 2, след което се преминава на въпрос 
М2. 

Въпрос №М2. С този въпрос се установява дали лицата, които не са 
участвали във формално образование през наблюдавания период, са започвали да 
учат за придобиване на по-висока степен на формално образование от тази, която 
имат, но не са я завършили.  Дефиниция на формалното образование е дадена в 
указанията за попълване на анкетните карти за наблюдение на работната сила 
– (въпрос №69, стр.47). 

Код 1 се загражда, когато лицето е започвало да учи за придобиване на по-
висока степен, след което се преминава на въпрос М3. 

Код 2 се загражда, когато лицето не е започвало да учи за придобиване на 
по-висока степен, след което се прескача на въпрос М4.  

 
           Въпрос №М3. Посочват се месецът  и годината, през които лицето е 
прекъснало обучението си, след което се прескача на въпрос М5. 

Първите два знака се отнасят за номера на месеца, а следващите четири - за 
годината, напр. май 2005 се означава като 05 2005.  
           Само в краен случай, ако лицето не си спомня дори и приблизително месеца, 
през който е прекъснало обучението си, се записва код 00 в позициите за месец. 
  
           Въпрос №М4. Посочват се месецът  и годината, през които лицето е 
завършило най-високата си образователна степен, т.е. тази, съответстваща на 
посоченото към въпрос 72 от основната карта. (Годината на завършване трябва да е 
същата,  както посочената към въпрос 72.Б в основната карта). 

При началното образование при успешно завършване на учебната година 
(ІV-ти клас) без поправителни изпити се посочва месец май на съответната година. 
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При основното образование при успешно завършване на учебната година 
(VІІІ-ми клас) без поправителни изпити се посочва месец юни на съответната 
година. 

При средното образование за месец на завършване се посочва: 
- месец май на съответната година - за учениците, които не са полагали 

зрелостен или държавен изпит; 
-  месецът, през който е положен успешно последният държавен или 

зрелостен изпит -  за учениците, които са полагали зрелостен или държавен изпит. 
За учениците, които са имали поправителни изпити, се посочва месецът през 

който е положен успешно последният поправителен изпит.  
При висшето образование за образователно-квалификационни степени 

„професионален бакалавър" („ специалист”), „ бакалавър" и „магистър" за месец на 
завършване се посочва месецът, през който  успешно е положен последния 
държавен изпит или е защитена дипломната работа. За образователната и научна 
степен „доктор” се посочва месецът на издаване на дипломата от Висшата 
атестационна комисия. 
 
 
           Ако лицето няма завършено начално образование (т.е. въпрос 72 от 
основната карта е равен на 1),  се записва код 88 8888 и се преминава на 
въпрос М20. 
 
           Въпрос №М5. Филтриращ въпрос. Целта е да се разграничат лицата, които 
работят през наблюдавания период от тези, които не работят или никога не са 
работили. 
           Ако лицето работи през наблюдавания период (въпрос 46 от основната карта 
не е попълнен, т.е. има отговор „Да” - код 1, на поне един от въпросите 2, 3, 4 или 
5), се загражда код 1 и се преминава на въпрос М6. Това важи и за лицата, които 
имат работа през наблюдавания период, но не са работили по различни причини, 
вкл. отпуск за раждане или за гледане на дете до 2-годишна възраст, родителски 
отпуск или други причини. 
           Ако лицето няма работа през наблюдавания период, но е работило някога 
(въпрос 46 от основната карта има отговор с  код 1), се загражда код 2 и се 
прескача на въпрос М9. 
           Ако лицето никога не е работило (въпрос 46 от основната карта има отговор 
с  код 2), се загражда код 3 и се прескача на въпрос М18.2. 
 
          Въпрос №М6. С този въпрос се установява дали настоящата работа е първата 
работа за лицето след последното завършване (напускане) на регулярното 
формално образование или лицето е имало друга работа, освен настоящата, с 
продължителност по-голяма от 3 месеца. 
 В регулярното формално образование се включва обучение за 
придобиване на образователна степен в училище, колеж или университет. 
Поради специфичните цели на настоящото изследване, обучението в Центровете за 
професионално обучение по програми за придобиване на степен на професионална 
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квалификация по изключение няма да се счита за формално образование или 
обучение. 
 
          Ако лицето е имало друга работа, освен настоящата, с продължителност по-
голяма от 3 месеца, се загражда код 1 и се прескача на въпрос М10. 
         Ако настоящата работа е първата работа на лицето, с продължителност по-
голяма от 3 месеца, се загражда код 2 и се преминава на въпрос М7. 

 
Въпрос №М7. Отбелязва се основният начин, чрез който лицето е намерило 

настоящата си работа. Код 1 се отбелязва, когато учебното заведение по своя 
инициатива е помогнало на лицето да си намери работа – чрез обяви или 
улесняване на контактите с работодателите. Код 2 включва случаите, при които 
лицето е научило за работата чрез държавните бюра по труда или Агенцията по 
заетостта - директно или от интернет страницата на Агенцията по заетостта 
(независимо дали е било регистрирано в бюро по труда). За самостоятелно заетите 
лица, за които настоящата работа е първата им работа (с продължителност по-
голяма от три месеца), се отбелязва код 7. За лицата, работещи като  неплатени 
семейни работници, се отбелязва код 7, когато имат намерение да поемат семейния 
бизнес и код 5, ако нямат такова намерение. 

Код 8 се отбелязва, когато начинът, чрез който лицето е намерило 
настоящата си работа, е различен от посочените по-горе, например чрез частни 
бюра, агенции, фирми, извършващи посредническа дейност по наемане на 
работа. 

 
Въпрос №М8. Отбелязва се продължителността на периода от 

завършването или напускането на учебното заведение (т.е. от месеца и годината, 
посочени към въпрос М4 или М3) до започването на настоящата работа.  

 
За лицата, за които този период е повече от 3 месеца (код 1), се преминава 

на въпросите, свързани с основното положение на лицата през същия период. 
Код 3 се посочва в случаите, когато лицето е започнало настоящата си 

работа преди завършването или напускането на формалното образование. 
 
Въпрос №М9 се отнася за лицата, които не са работили през наблюдавания 

период, но са имали някога работа. Целта е да се установи дали работата,  която са 
имали (или поне една от работите), е била с продължителност по-голяма от 3 
месеца, тъй като следващите въпроси са свързани с характеристиките на тази 
работа. Ако лицето не е имало работа с продължителност по-голяма от 3 месеца, се 
отбелязва код 2 и се прескачат въпросите, свързани с първата работа като се 
преминава на въпрос М.18.2). 

 
Въпросите с номера от М10 до М16 се отнасят за първата работа с 

продължителност по-голяма от 3 месеца, която лицето е имало след последното 
напускане на образованието (учебно заведение). Тази работа може да е започнала 
преди лицето да завърши или напусне образованието си.  
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 Под понятието „работа” следва да се разбира работа срещу заплащане в 
пари или в натура (Виж указанията към анкетните карти за наблюдение на 
работната сила – въпрос №2, стр.14). Изключват се неплатените стажове, 
доброволните дейности, отбиването на задължителната военна служба. 

Има се предвид както работата като наето лице, така и като самостоятелно 
зает или работещ без формално заплащане във фирма или стопанство на лице от 
същото домакинство (неплатен семеен работник). 

 
Въпрос №М10. Текстът преди въпрос М10 трябва да се прочете на 

анкетираното лице. Към въпрос М10 се записват месецът и годината, когато 
лицето е започнало работа. Първите два знака се отнасят за номера на месеца, а 
следващите четири - за годината, напр. май 2005 се означава като 05 2005. Ако 
лицето не може да посочи месеца, дори и приблизително, на първите две позиции 
се записва 00.  

В случай, че  лицето е започнало работата преди да завърши или напусне 
образованието си, датата на започване, отбелязана към въпрос М10, ще бъде преди 
датата, посочена към въпроси М3 и М4.  

 
Въпрос №М11. Посочва се с три знака колко месеца лицето е работило на 

първата си работа (т.е при първия работодател). Ако е необходимо, броят на 
месеците се закръглява към по-голямото число. Например 3  месеца и една седмица 
се записва като 004. Броят на месеците, записан към този въпрос, трябва да е най-
малко 4. 

 
Въпроси с номера М12 и М12.А  се отнасят за професията на анкетираното 

лице. Посочва се професията, която е имало лицето при започването на първата 
работа. При попълването и кодирането на тези въпроси следва да се имат предвид 
указанията към въпроси с номера 19 и 19.А от основната карта (стр.24 и 25).  

 
Въпрос №М13. Отбелязва се статусът в заетостта според определенията, 

посочени в Приложение 1  към указанията за попълване на анкетните карти за 
наблюдението на работната сила. Отговорът с код 2 на в.М13 включва всички 
самостоятелно заети лица, независимо дали наемат или не наемат на работа други 
лица, т.е. вкл. работодателите, както и членовете на производствени кооперации. 

 
Въпрос №М14. Разграничението на пълно и непълно работно време се 

извършва на база на преценката на анкетираното лице. Повече подробности са 
посочени в  указанията към анкетните карти за наблюдението на работната сила 
(Въпрос №22, стр.26). 

  
Въпрос №М15. Код 2 – за определен период от време, се отнася за наетите 

лица, чиято първа работа е трябвало да приключи след предварително определен 
период или при определени обстоятелства (например връщане на работа на  
титулярния служител, когото е замествал). Тук следва да се използват  указанията 
към въпрос 12 от основната карта със следните особености: 
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• Има се предвид видът на първия договор (т.е. договорът при 
постъпването на първата работа), дори и да е последван от договор с неограничена 
продължителност. Изключение от това  са случаите, при които първият 
договор е бил със срок за изпитване. 

• В случай, че лицето е имало договор със срок за изпитване, след 
което е последвал договор с неограничена продължителност, се отбелязва  код 
1.  

• Ако лицето не е имало договор с работодателя, се загражда код 1 или 
2 в зависимост от това дали лицето е имало или не предварителна уговорка за 
времетраенето на работа.  

 
Въпрос №М16 е аналогичен на въпрос М7, но се отнася за лицата, които не 

работят през наблюдавания период, но са имали някога работа, с продължителност 
по-голяма от 3 месеца. 

 
Въпрос №М17. Филтриращ въпрос. Целта на този въпрос е да се установи 

колко месеца след завършването/напускането на регулярното формално 
образование (училище, колеж, университет) анкетираното лице е започнало 
първата си работа с продължителност по-голяма от 3 месеца. Необходимо е 
анкетьорът да изчисли в месеци разликата между датата на завършване/напускане 
на регулярното формално образование и датата на започване на първата работа с 
продължителност по-голяма от 3 месеца: 

- За лицата, които са започвали да учат за придобиване на по-висока степен 
на образование, от тази която имат, но са прекъснали своето обучение (на в. №М2 
отговорът е с код 1 – „Да”), броят на месеците се изчислява като разлика между 
отговорите на въпроси М10 и М3.  

- За лицата, които след завършването на образованието си не са започвали да 
учат за по-висока образователна степен (на в. №М2 е заграден отговор с код 2 – 
„Не”), броят на месеците се изчислява като разлика между отговорите на въпроси 
М10 и М4.  

Например, ако лицето е завършило образование през месец юни 2006, т.е. 
М4 e 06 2006, а е започнало работа през септември същата година, т.е. М10 е 09 
2006, то разликата е 9-6=3 месеца.  

За улеснение получената разлика в месеци може да се запише в 
квадратчетата, които са разположени след отговорите към въпрос М17.    

Ако получената разлика е по-голяма или равна на 3 месеца, се загражда код 
1 и се преминава на въпрос М18.1. 

Ако получената разлика е по-малка от 3 месеца, се загражда код 2 и се 
преминава на въпрос М20. 

Ако лицето е започнало работата  преди да завърши или напусне 
образованието си, т.е. датата на започване на работа е преди датата на 
завършване/напускане на регулярното формално образование също се отбелязва 
код 2 на въпрос М17. 

В случай, че не е посочен месец на някои от въпросите МЗ(М4) и  М10, 
поради което не може да се установи периодът, се отбелязва отговор 1 и  се 
преминава  на следващия въпрос. 
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Въпрос №М18.  Към този въпрос се посочва какво е било основното  

положение на лицето, т.е с какво основно се е занимавало след напускането на 
регулярното формално образование. Посочени са два начина на задаване на 
въпроса.  

Точка 1) се отнася за лицата, които работят към наблюдавания период, както 
и за тези, които не работят, но са имали някога работа. Тези лица трябва да посочат 
по тяхна преценка какъв е бил статусът им в периода от завършването/напускането 
на формалното образование до започването на първата работа с продължителност 
по-голяма от три месеца.  

Точка 2) се отнася за лицата, които никога не са работили. Те трябва да 
посочат по тяхна преценка какъв е бил статусът им в периода от 
завършването/напускането на формалното образование до края на наблюдавания 
период. 

Възможните отговори на въпрос М18 трябва да се прочетат на анкетираното 
лице. 

Ако през периода, посочен към т.1) или т.2), лицето е имало повече от една 
дейност, се посочва тази с най-голяма продължителност. Пример: в продължение 
на два месеца лицето не е работило и не е търсило активно работа (съответства на 
код 4), след което в продължение на един месец е търсило активно работа 
(съответства на код 3). В този случай се загражда отговорът с код 4. 

 
Въпрос №М19.  Този въпрос се отнася за лицата, за които на предходния 

въпрос е заграден отговор с код 4, т.е. анкетираните лица не са работили и 
едновременно с това не са търсили активно работа. На анкетираното лице се 
прочитат отговорите и то трябва да посочи основната причина, поради която не е 
търсило активно работа. 

Отговор с код 1 се загражда за лицата, които са се грижили за деца, 
инвалиди, болни или възрастни хора. 

Отговор с код 2 се отнася за лицата, които са посещавали различни курсове, 
семинари, конференции, частни уроци, обучение на работното място или са 
участвали в някаква друга форма на неформално обучение (виж указанията към 
въпрос №71, стр.51 от Картата за лицата). 

Отговор с код 3 се отнася за лицата, които са работили без заплащане в 
благотворителни и обществени организации. Например:  

-доброволни дейности, организирани от църкви или други религиозни 
общности/ организации; 

-доброволни дейности, организирани от благотворителни организации; 
-доброволни дейности (бригади), организирани от екологични или младежки 

организации, групи за граждански права, пацифистки организации и други 
подобни;  

-доброволни дейности за подпомагане на нуждаещи се като: готвене за 
други; полагане на грижи за хора в болници, социални домове или сиропиталища; 
извеждане на хора на разходка, пазаруване и др. подобни, като се изключват 
дейностите, които анкетираното лице предприема за своето домакинство или 
получава някакво възнаграждение (хонорар). 
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Отговор с код 4 се отбелязва при лично заболяване или злополука. 
Отговор с код 5 се отбелязва, ако причината е различна от посочените по-

горе. Тук се отнасят и лицата, работили като неплатени стажанти или чираци. 
Въпрос №М20. Този въпрос се отнася както за лицата, които са завършили 

регулярното си формално образование, така и за тези, които продължават 
обучението си в системата на формалното образование, което трябва да бъде 
съобразено при задаването на въпроса. Чрез този въпрос се получава информация 
за това дали лицето работи/е работило по време на обучението си и се отнася за 
целия период на обучението, а не само обучението за последната (най-високата) 
степен на образование за която учи или е придобило анкетираното лице. Например 
анкетираното лице учи за образователно-квалификационна степен „магистър”.   
При отговора на въпроса трябва да се има предвид и времето, когато лицето е 
учило и за предходните степени на образование (образователно-квалификационна 
степен „бакалавър” или  средно).   

За работа се счита такава, извършвана срещу заплащане, чиято 
приблизителна средна продължителност е поне един месец годишно (а не един 
месец за целия период на обучение). Напр. лицето може да е работило 4 седмици на 
пълно работно време, 8 седмици на непълно работно време, или 150 часа в рамките 
на една година.   

Към този въпрос има три подвъпроса, които се прочитат последователно на 
анкетираното лице, като срещу всеки от тях се отбелязва отговорът, посочен от 
лицето – код 1 – „Да” или код 2 – „Не”.  

Въпрос 20.1) включва работата, която е част от образователната програма - 
например задължителен стаж/практика. 

Въпрос 20.2) се отнася за работа, която е извършвана по време на 
обучението, вкл. и през ваканциите, но не е обвързана с образователната програма. 
Тук се включват и доброволните стажове, както и  всякаква  работа, която е имало 
лицето по време на обучението извън задължителните стажове и практики. 

Въпрос 20.3) се отнася за работа, извършвана само по време на прекъсване 
на обучението поне за една учебна година, в случаите когато е имало такова 
прекъсване. 

Няма разлика при задаването на въпроса и отбелязването на съответния 
отговор по отношение формата на обучение. Учащите (училите) дистанционна 
или задочна форма на обучение е по-вероятно да работят (да са работили) извън 
образователната програма по време на следването (в тези случаи се отбелязва 
отговор 1 на в.20.2), но е необходимо всички подвъпроси да се изчетат и отбележат 
съответните отговори. 

  
Въпрос №М21. В отговора на този въпрос се посочва най-високата степен 

на завършено образование на родителите на анкетираното лице (тази степен, за 
която те имат свидетелство или диплома за завършено образование) към края на 
наблюдавания период, като в първата колона се отбелязва образованието на 
бащата, а във втората – на майката.  Въпрос №М21 се задава само на лицата, чиито 
родители не живеят в домакинството. Ако някой от родителите на анкетираното 
лице живее в домакинството, подходящият отговор за съответното лице се 
отбелязва като се използва информацията от в.№ 72 от Картата за лицата.  
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В случай на колебание от страна на анкетираното лице, като родители могат 
да се определят лицата, с които лицето е живяло, когато е било на около 15-
годишна възраст. Ако лицето не е отгледано от биологичните си родители или не 
живее с тях, въпросът се отнася за родителите, които са го отгледали. Ако през по-
голямата част от детството си анкетираното лице е живяло с други лица, а не с 
родителите си – напр. с баба, дядо или други роднини, то въпросите се отнасят за 
тези лица.  

Ако лицето е отраснало без родители в домове за деца и юноши, не се 
посочва отговор и не се задава следващият въпрос М22. 

Информацията за степента на завършено образование на родителите на 
анкетираното лице се събира в три по-обобщени категории - основно и по-ниско, 
средно и висше. 

Отговор с код 1 – основно и по-ниско образование включва: лицата, които 
не са завършили начално образование; лицата, които имат завършено начално, 
основно или професионално-техническо образование/І степен професионална 
квалификация след VІ и VІІ клас/. Тези степени на образование съответстват на 
кодове 01, 02, 03 и 04 от в. № 72 в картата за лицата. 

Отговор с код 2 – средно образование (вкл. ПТУ) - включва лицата, които 
имат някоя от следните видове и степени на завършено образование: ПТУ -
професионално-техническо образование/І степен професионална квалификация 
след завършено основно образование/, средно общо(гимназиално), средно 
специално или средно професионално техническо/ ІІІ или ІІ степен професионална 
квалификация, професионално образование с прием след средно образование/ІV 
степен професионална квалификация/. Тези степени на образование съответстват 
на кодове 05, 06, 07 и 08 от в.№ 72. 

Отговор с код 3 – висше образование включва лицата, които имат някоя от 
следните степени на завършено образование: висше – степен „специалист”/ 
„професионален бакалавър”/полувисше; висше – степени „бакалавър”, „магистър”; 
висше – степен „доктор”. Тези степени на образование съответстват на кодове 09, 
10 и 11 от в.№ 72. 

Въпрос №М22. Към този въпрос се отбелязва страната на раждане на 
родителите на анкетираното лице, като първата колона се отнася за бащата, а 
втората – за майката. За понятието „родители” важат същите обяснения, както към 
въпрос М21. Ако някой от родителите на лицето живее в същото домакинство, тази 
информация се преписва от картата за домакинството, без да се задава въпросът. 
Ако родителите на лицето са родени в България, се загражда код 001 срещу реда 
България. Ако някой от родителите е роден в друга страна, с думи се записва името 
на страната и кодът на страната в съответната колона. Ако някой от родителите е 
роден в чужбина, но анкетираното лице не знае коя е страната, в квадратчетата се 
записва 999. При записване на отговорите към този въпрос трябва да се имат 
предвид настоящите граници на страните, а не тези, съществували по време на 
раждането на родителите на анкетираното лице. При кодиране на страните се 
използва Номенклатурата на страните за наблюдението на работната сила. 

 
С въпрос №М22 интервюто приключва. Следващите въпроси - М23 и М24, 

се отнасят за анкетьора. 
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Въпрос №М23. Към този въпрос анкетьорът записва  продължителността на 

интервюто (в минути) само по допълнителния модул „Навлизане на младите хора 
на пазара на труда”. 
 

Въпрос №М24. Ако лицето е анкетирано с основната карта за наблюдение 
на работната сила, но не може да бъде анкетирано с допълнителната карта 
„Навлизане на младите хора на пазара на труда”, към въпрос М24 се отбелязва 
съответната причина.  
 
           В края на анкетната карта се записва името на анкетьора. 
 
 


