
 

НАЦИОНАЛЕН   СТАТИСТИЧЕСКИ   ИНСТИТУТ   
 
 

ПРОБНО  ПРЕБРОЯВАНЕ  НА  НАСЕЛЕНИЕТО  И  ЖИЛИЩНИЯ  ФОНД   
КЪМ  1  СЕПТЕМВРИ  2010 ГОДИНА  

 

ПРЕБРОИТЕЛНА  КАРТА  
 

 ЗА  СГРАДИТЕ ,  ЖИЛИЩАТА  И  НАСЕЛЕНИЕТО  

 

Област 
 
Община 
 
Населено място 
 
Район (София, Пловдив и Варна)………………………………………………….. 
 
Улица…………………………………………………………………………………………… 
(жилищен комплекс, курортен комплекс) 
 
№ на дворното място/блока 
 
Подномер 
 
Вход 
 
Апартамент 
 
Контролен район 
 
Преброителен участък 
 
№ на сградата в преброителния участък 
 
№ на жилището в сградата 

 

 

 
Телефон за информация:

Важно: Информацията, събирана с преброителната карта, ще бъде използвана 
само за статистически цели. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СГРАДА  

 

Преброителната карта съдържа четири части, които се 
попълват в следната последователност: „Сграда”, 
„Жилище”, Списък „Временно присъстващи лица” и 
„Население”. 

 В частта „Сграда” се попълват данни за жилищната 
сграда. В случаите, когато в една сграда има повече 
от едно жилище, тази част се попълва само в 
картата, в която се вписват сведенията за 
първото жилище. 

 В частта „Жилище” се описват някои основни 
характеристики на жилището. За подвижни/ 
примитивни жилища и домовете за временно 
настаняване на бездомни се попълва само въпрос 1 от 
частта за жилище, а частта за сграда на примитивни 
жилища се зачертава с диагонална черта. 

 В частта Списък „Временно присъстващи лица” се 
записват само лицата, които живеят обичайно в друго 
населено място или държава, но са дошли временно 
след 1 септември 2009 г. в командировка, отпуск, на 
гости, на почивка и др. и към критичния момент на 
преброяването се намират в преброяваното жилище. 

 В частта „Население” е предвидена възможност да се 
запише информация за 5 лица. В случаите, когато в 
едно жилище живеят повече от 5 лица, се попълва 
нова преброителна карта, за която частите „Сграда” и 
„Жилище” не се попълват, а номерът на лицето 
продължава номерацията от предната карта, т. е. 06, 
07 и т.н. Когато в жилището живеят повече от 10 
лица, преброителят попълва и трета карта – част 
„Население”, като номерът на лицето следва 
номерацията от предходната, т.е. 11, 12 и т.н. 

 

За всички въпроси преброителят спазва начина на 
отбелязване на отговорите, посочен в инструкцията. 

 Знакът ……………… указва, че на тези въпроси 
отговорът се изписва с цифри или думи. 

 Знакът           указва, че е необходимо да се 
премине на посочения след него въпрос. 

 Знакът     *          указва, че на тези въпроси 
лицата отговарят доброволно.  

1. Какъв е видът на сградата? 

1. Къща                                                                         

2. Жилищен блок 

3. Сграда от смесен тип (над 60% жилищна площ) 

4. Общежитие 

5. Лятна кухня 

6. Вила, къща за почивка 

7. Сграда за колективно домакинство (пансион, дом за  
стари хора, дом за деца и др.) 

8. Дом за временно настаняване на бездомни 

При отговор 8 на въпрос 1 не се отговаря на останалите въпроси от 
частта за сградата. 

 
2. Къде се намира сградата? 

1. В чертите на населеното място (в регулация) 

2. В регулирана вилна зона                                           

3. Извън регулация 

3. На колко етажа е сградата?                                   
4. От какъв материал е построена сградата? 

(конструкция) 
 

1. Панели (готови сглобяеми елементи) 

2. Стоманобетон (стоманобетонна конструкция 
с плоча и колони) 

3. Тухли (с бетонна плоча)                                            

4. Тухли (с гредоред без стоманобетон) 

5. Камък  

6. Кирпич (сурови тухли) 

7. Дърво (дъски, дървени плоскости) 

8. Друг  

5. Има ли монтирани слънчеви панели (колектори) на 
сградата? 
(за затопляне на вода, производство на електроенергия) 

1. Да  2. Не                                      

6. Обитавана ли е сградата? 

1. Да  2. Не                                      

7. През коя година е построена сградата?   

8. Има ли в сградата инсталация за отопление? 
(централно или собствено) 

1. Да, от централен източник 

2. Да, от собствен източник                                           

3. Не 

9. Има ли в сградата асансьор?  

1. Да  2. Не                                      
 

10. Колко жилища има в сградата?                      

1 



 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИЛИЩЕ  

1. Какъв вид е жилището? 

1. Жилище в жилищна сграда                                        
2. Жилище в студентско/работническо общежитие 
3.  Жилище в нежилищна сграда (административна, 
стопанска и др.) 

4. Колективно жилище (пансион, манастир, дом за стари 
хора и др.) 

5. Примитивно/подвижно жилище 
6. Място в дом за временно настаняване на бездомни 
 

При отговор 5 и 6 на въпрос 1 не се отговаря на останалите 
въпроси от частта за жилището. 
 
2. Как се използва жилището? 

1. Жилище за постоянно (обичайно) пребиваване          
2. Жилище за сезонно или ваканционно пребиваване 
3. Жилището е необитавано 

3. Каква собственост е жилището? 

1. Жилището е държавно или общинско                         
2. Жилището е частно на физическо лице 
3. Жилището е частно на юридическо лице 

4. Собственици или наематели живеят в жилището? 

1. В жилището живеят само собственици                        
2. В жилището живеят само наематели 
3. В жилището живеят собственици и наематели 
4. Жилището е необитавано  
5. Жилището е колективно 

5. Колко стаи има в жилището?                               
(без кухня и сервизни помещения) 

 
6. Размер на стаите в жилището 

(стаи с площ 4 и повече кв. м)                    Площ (кв. м) 

 1. Първа стая           

 2. Втора стая           

 3. Трета стая           

 4. Четвърта стая           

 5. Пета стая           

 6. Шеста стая           

 7. Седма стая           

 8. Осма стая           

 9. Девета стая           

10. Жилищна площ – всичко        
(равна на сбора от ред 1 до ред 9 вкл.) 

 

7. Има ли кухня в жилището?                                     

1. Да, отделна кухня – площ (кв. м)           

2. Да, отделен кухненски бокс – площ (кв. м)               

3. Няма 

8. Спомагателни помещения – площ (кв. м)      
(вкл. вестибюл, коридори и сервизни помещения) 

 
9. Има ли в жилището електричество? 

1. Да  2. Не   
 
10. Има ли жилището водопровод? 

1. Да, вътре в жилището   
2. Да, извън жилището  
3. Няма 

11. Какъв източник на вода ползва жилището? 

1. Централен                 
2. Собствен  
3. Централен и собствен  
4. Няма 

12. Има ли жилището канализация? 

1. Да, свързана с обществената канализация                  
2. Да, свързана с изгребна яма 
3. Да, свързана със септична яма 
4. Да, свързана с модулно пречиствателно съоръжение 
5. Няма 

13. Има ли жилището тоалетна? 

1. Да, вътре в жилището                                               
2. Да, в сградата, но извън жилището 
3. Да, извън сградата 
4. Жилището е необитавано 

14. Има ли жилището течаща топла вода? 
(независимо дали източникът е централен,  
бойлер или друго съоръжение) 

1. Да                                           
2. Не  
3. Жилището е необитавано 

15. Има ли жилището баня? 

1. Да, вътре в жилището                                               
2. Да, в сградата, но извън жилището  
3. Да, извън сградата 
4. Няма баня 
5. Жилището е необитавано 

16. С какво се отоплява жилището? 
(посочват се до два източника) 

1. Парно отопление от централен източник                    

2. Газ от централен източник                                         
3. Електричество (вкл. подово отопление)  
4. Нафта 
5. Газ 
6. Въглища 
7. Дърва 
8. Жилището е необитавано 

17. Има ли жилището външна изолация? 

1. Да  2. Не                                      

18. Има ли жилището енергоспестяваща дограма? 

1. Да  2. Не                                      

19. Битова осигуреност на домакинството 

 1. Цветен телевизор       

 2. Телефон, вкл. мобилен       

 3. Компютър       

 4. Достъп до интернет       

 5. Хладилник, фризер       

 6. Печка, готварска       

 7. Пералня       

 8. Лека кола       

 9. Вила, къща за почивка       

10. Гараж (гаражна клетка)            

11. Жилището е необитавано            

12. Жилището е колективно            
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В този списък запишете лицата, които обичайно живеят в друго населено място в страната, но са дошли временно, за 
по-малко от една година (след 1 септември 2009 г.), в командировка, отпуск, на гости, на почивка и др. и към критичния 
момент на преброяването се намират в преброяваното жилище. 
Запишете и временно присъстващите лица от чужбина - лица, които обичайно живеят в чужбина, но са дошли 
временно, за по-малко от една година (след 1 септември 2009 г.), в командировка, отпуск, на гости, на почивка и др. и 
към критичния момент на преброяването се намират в преброяваното жилище. 

 
1. ЕГН  2. ЛНЧ  3. ЛН   
 
           

Дата на раждане 
        

   дд     мм    ггггг 

Държава на раждане 
   

…………………… 
Пол 

 
1. Мъж       2. Жена 

Семейно положение*** 
 

……………………………… 

Гражданство 
   

……………………... 
Настоящ адрес 

Име на лицето 
 

………………………………….. 
Собствено 

 
………………………………….. 

Бащино 
 
………………………………….. 

Фамилно 

Община 
 
…………………………………… 

Населено място 
     

………………….. 

Държава 
   

……………………… 
 

1. ЕГН  2. ЛНЧ  3. ЛН   
 
           

Дата на раждане 
        

   дд     мм    ггггг 

Държава на раждане 
   

…………………… 
Пол 

 
1. Мъж       2. Жена 

Семейно положение*** 
 

……………………………… 

Гражданство 
   

……………………... 
Настоящ адрес 

Име на лицето 
 

………………………………….. 
Собствено 

 
………………………………….. 

Бащино 
 
………………………………….. 

Фамилно 

Община 
 
…………………………………… 

Населено място 
     

………………….. 

Държава 
   

……………………… 
 

1. ЕГН  2. ЛНЧ  3. ЛН   
 
           

Дата на раждане 
        

   дд     мм    ггггг 

Държава на раждане 
   

…………………… 
Пол 

 
1. Мъж       2. Жена 

Семейно положение*** 
 

……………………………… 

Гражданство 
   

……………………... 
Настоящ адрес 

Име на лицето 
 

………………………………….. 
Собствено 

 
………………………………….. 

Бащино 
 
………………………………….. 

Фамилно 

Община 
 
…………………………………… 

Населено място 
     

………………….. 

Държава 
   

……………………… 
 

1. ЕГН  2. ЛНЧ  3. ЛН   
 
           

Дата на раждане 
        

   дд     мм    ггггг 

Държава на раждане 
   

…………………… 
Пол 

 
1. Мъж       2. Жена 

Семейно положение*** 
 

……………………………… 

Гражданство 
   

……………………... 
Настоящ адрес 

Име на лицето 
 

………………………………….. 
Собствено 

 
………………………………….. 

Бащино 
 
………………………………….. 

Фамилно 

Община 
 
…………………………………… 

Населено място 
     

………………….. 

Държава 
   

……………………… 
 

***Юридическо семейно положение: 
1. Нежен/Неомъжена   2. Женен/Омъжена   3. Вдовец/Вдовица   4. Разведен/Разведена 
 

1 

2 

3 

4 

Списък „Временно присъстващи лица” 3 



Моля посочете! 

Колко лица живеят в жилището?     
Записва се броят на лицата, които живеят постоянно в жилището и към критичния момент на преброяването се 
намират в него, както и лицата, които са временно отсъстващи, т.е. живеят постоянно на този адрес, но към момента 
на преброяването (01.09.2010 г.) се намират в друго населено място в страната или в чужбина за период по-малък от 
12 месеца. 
Не се включват лицата, които живеят постоянно в друго населено място в страната или в чужбина, но са дошли 
временно, за по-малко от 12 месеца и към момента на преброяването се намират в жилището. 

В колко домакинства са разпределени тези лица?   
Домакинство – едно лице, което е на самостоятелен бюджет, или две и повече лица, които живеят заедно и имат 
общ бюджет, независимо дали имат или нямат родствени връзки. 

Колко семейства живеят в жилището?    
Семейство – двама съпрузи в юридически брак или съжителство без брак, без или със никога невстъпвали в брак 
деца, както и един родител с едно или повече никога невстъпвали в брак деца. 
 

Моля попълнете списъка с имената на лицата, като ги подредите по домакинства. На първо място се записва главата 
на домакинството, след което се изреждат останалите членове. Домакинството само определя кой е глава на 
домакинството. В рамките на домакинството членовете се подреждат по семейства. В колона 5 на списъка 
преброителят вписва кода, отговарящ на връзката (отношението) на съответното лице с главата на домакинството. В 
колона 6 се записва отношението на лицето към главата на семейството. 
 

Ако домакинството се състои от повече от пет лица, преброителят попълва следваща карта за население, като 
изписва отново адресната част, без да попълва разделите за сграда и за жилище, а номерацията на лицата е 
продължение от предходната, т.е. във втората карта номерата на лицата ще бъдат от 6 до 10, в третата – от 11 до 15 
и т.н. 
 

Списък „Членове на домакинствата и семействата” се попълва и в следваща карта само ако лицата в 
жилището са повече от редовете в първата карта, т.е. ако лицата са повече от 15. 
 

Членове на домакинствата и семействата 

имена на лицето №  
собствено бащино фамилно 

отношение на 
лицето към 
главата на 

домакинството 

отношение на 
лицето към 
главата на 
семейството 

1  2  3  4  5  6  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
       Отношение на лицето към главата на домакинството                    Отношение на лицето към главата на семейството 

(Колона №5)             (Колона №6) 

 

Списък „Членове на домакинствата и семействата” 

1. Глава на домакинството 
2. Съпруг/съпруга 
3. Син/дъщеря 
4. Зет/снаха 
5. Внук/правнук 
6. Родител на главата на 
домакинството 

7. Родител на съпруга/съпругата 
8. Брат/сестра на главата на   

домакинството 
9. Брат/сестра на съпруга/съпругата 
10. Дядо/баба 
11. Друго родствено лице 
12. Друго лице 

1. Глава на семейството 
2. Съпруг/съпруга 
3. Неженен син/неомъжена дъщеря 
4. Друго лице, което не е член на семейството, но 
е член на домакинството 



 
№ на лицето        Име на лицето  

Собствено........................................................................  

Бащино............................................................................  

Фамилно..........................................................................  
 
1. Единен граждански номер/Личен номер на 

чужденец/Личен номер (за граждани на ЕС) 

1. ЕГН  2. ЛНЧ  3. ЛН      

                     
 
2. Пол 

1. Мъж 2. Жена        
 

3. Отношение на лицето към главата на домакинството 

1. Глава на домакинството        3а. Брой членове  

2. Съпруг/съпруга               

3. Син/дъщеря 

4. Зет/снаха 

5. Внук/правнук 

6. Родител на главата на домакинството 

7. Родител на съпруга/съпругата 

8. Брат/сестра на главата на домакинството 

9. Брат/сестра на съпруга/съпругата 

10. Дядо/баба 

11. Друго родствено лице 

12. Друго лице 
 

4. Отношение на лицето към главата на семейството 

1. Глава на семейството              4а. Брой членове  

2. Съпруг/съпруга        

3. Неженен син/неомъжена дъщеря 

4. Друго лице, което не е член на семейството,  
но е член на домакинството 
 

5. Към коя категория население се отнася  

преброяваното лице?        

1.Обичайно живеещо налично население         Въпрос 7 

2.Временно отсъстващо в друго населено място на страната 

3.Временно отсъстващо от страната и пребиваващо в чужбина 
 

6. Дата, от която лицето отсъства 

                   
      ден     месец       година 

 
7. Адрес на преброяваното лице 

7а. Постоянен адрес  

Община........................................................... 

Населено място...............................................     

Район (София, Пловдив, Варна).......................     

7б. Настоящ адрес

Община.......................................................... 

Населено място..............................................  

Район (София, Пловдив, Варна)......................  

Държава..................................................................  
 

8. Дата и държава на раждане 

Дата                 
    ден      месец       година 

Държава......................................................................  

9. Гражданство       

1. Българско 

2. Българско и друго............................................... 

3. Друго..................................................................  

4. Без гражданство 

10. Етническа група*               

1. Българска   

2. Турска   

3. Ромска 

4. Друга............................................................. 

99. Не се самоопределя 

11. Владее ли лицето български език? 

1. Да 2. Не  3. Дете до 8 години  
 

11а. Майчин език* 

1. Български               

2. Турски   

3. Ромски  

4. Друг..................................................................... 

99. Не се самоопределя 

11б. Какви други езици ползва лицето? 

1. .......................         3. .............................  

2. .......................         4. Не ползва (код 99)  

12. Вероизповедание* 

1. Източноправославно              

2. Католическо 

3. Протестантско 

4. Мюсюлманско сунитско 

5. Мюсюлманско шиитско 

6. Друго.................................................................... 

99. Не се самоопределя 

13. Религиозно ли е лицето?* 

1. Да                   

2. Спазва основни традиции и ритуали 

3. Не 

4. Не се самоопределя 

НАСЕЛЕНИЕ 4 Първо лице 



 
14. Юридическо семейно положение 

1. Неженен/неомъжена     

2. Женен/омъжена   

3. Вдовец/вдовица 

4. Разведен/разведена 
 

15. Фактическо семейно положение 

1. Не е в брак      

2. В брак 

3. В съжителство без брак 

Следващите 2 въпроса се отнасят само за жените, родени преди 
1.09.1998 година. За всички останали се преминава на Въпрос 18. 

 
16. Брой живородени деца 

Брой                

Няма деца (код 99)   Въпрос 18 
 

17. Кои от тях живеят в чужбина повече от  
 една година? 

Брой  Няма деца в чужбина (код 99)            

1. ЕГН                        

2. ЕГН                        

3. ЕГН                        
 
18. Променяло ли е лицето мястото си на обичайно 
живеене досега (преселвало ли се е)? 

1. Не се е преселвало  Въпрос 19   

2. Да, преселвало се е 

Отговорите се отнасят само за последното преселване от населено  
място в България или от чужбина.  

18а. Година на последно преселване       

18б. От: Община.............................................. 

  Населено място..................................       
 

18в. От:  Друга държава.............................................  
 
19. В периода 1980 – 2010 г. живяло ли е лицето в 
чужбина за повече от 12 месеца? 

1. Не е живяло в чужбина Въпрос 20     

2. Да, живяло е  

Отговорите се отнасят само за последното преселване. 
 

Година на заминаване в чужбина       

Година на пристигане в България       

От държава.....................................................   
 
20. Място на обичайно живеене на лицето преди една  
година (на 1.09.2009 г.) 

Община......................................................... 

Населено място............................................       

Район (София, Пловдив, Варна)....................     

Държава................................................................   

21. Учи ли лицето? 

1. Да  2. Не      

22. Степен на завършено образование           

1. Образователна и научна степен „доктор”  
(защитена дисертация) 

2. Висше – магистър 
3. Висше – бакалавър 
4. Висше – професионален бакалавър (специалист, 
полувисше) 

5. Професионално обучение след средно образование  
(IV степен ПК1) 

6. Средно специално (техникум професионална гимназия, III 
степен ПК1) 

7. Средно професионално-техническо (СПТУ, професионална 
гимназия, II степен ПК1) 

8. Средно общо образование (гимназия) 
9. Професионално-техническо образование 

(ПТУ/ПУ) – с прием след 8 клас (I степен ПК1) 
10. Професионално-техническо образование 

(ПТУ/ПУ) – с прием след 6/7 клас (I степен ПК1) 
11. Основно 
12. Начално 
13. Незавършено начално 
14. Неграмотен 
15. Дете    Въпрос 31 

1ПК – професионална квалификация. 

 
23. Работило ли е лицето поне един час в дните от 

 26.08. до 1.09.2010 г. срещу заплащане в пари, 
натура или друг доход?  

(Имало ли е лицето работа в дните от 26.08 до 01.09.2010 г.) 
 
За лицата, които имат работа, от която временно отсъстват поради 
отпуск, болест, липса на материали, аварии др., се записват отговори 
от 1 до 5. 

1. Срещу заплащане в пари или натура                        

2. В собствено производство на  
селскостопански продукти за пазара 

3. В собствена фирма, стопанство, на  
свободна практика или друга  
самостоятелна дейност, от която  
получава доход 

4. В производство на селскостопански  
продукти за домакинството  
(без продажба) 

5. Сезонна заетост (ако това е  
основната дейност на лицето) 

6. Безработен (търсещ работа)                             Въпрос 24 
 
7. Учащ и неработещ       Въпрос 28 

8. Пенсионер 

9. Лице, ангажирано само с домашни или 
семейни задължения 

10. Друг неактивен на 15 и повече  
години (не работи и не търси работа) 

11. Не учи (от 8 до 14 години вкл.)    Въпрос 31 
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24. Лицето е: 

За безработните лица се попълва статусът им на последното работно 
място. 

1. Работодател (с наети)     
2. Наето лице 
3. Самостоятелно работещ (без наети)  
4. Неплатен семеен работник 
5. Член на производствена или селскостопанска кооперация 
6. Селскостопански производител за собствена консумация 
7. Никога не е работил    Въпрос 31 
 

25. Месторабота 

За безработните лица се попълва информация за последната 
месторабота. 

 
1. Име на фирмата, учреждението, организацията  

(Записва се) 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

2. Основна дейност на фирмата, учреждението,  
организацията (Записва се) 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

..........................................................................     
 

26. Форма на собственост на фирмата, учреждението,  
организацията 

1. Частна       

2. Държавна, общинска  

3. Непоказана 
 

27. Каква е професията, длъжността (основната  
дейност), която лицето изпълнява на своето работно 
място? (Записва се) 
 

За безработните лица се попълва информация за последната 
професия, длъжност. 

 
........................................................................ 

........................................................................ 

……………………………………………………………………     
 

28. В едно и също населено място/държава ли 

работи/учи и живее лицето?     

1. Безработен    Въпрос 31 
2. Да    Въпрос 31 
3. Не 
 

29. Къде работи/учи лицето? 

Община…………………………………………………… 

Населено място…………………………………………       

Държава……………………………………………………………    

30. Ако лицето работи/учи в друго населено 
място/държава и пътува ежедневно, с какъв 
транспорт се придвижва? 

1. Ведомствен транспорт     

2. Автобус 

3. Влак 

4. Лека кола 

5. Друг 

6. Не пътува ежедневно 
 

31. Източници на средства за съществуване 
 
Възможен е повече от един отговор. 
 

1. Основна работа      

2. Допълнителна работа     

3. Доход от домашно селско стопанство    

4. Обезщетение за безработен     

5. Доходи от пенсии      

6. Доходи от социално подпомагане    

7. Семейни помощи и обезщетения    

8. Стипендии       

9. Доходи от собственост (спестявания, рента и др.)  

10. Издръжка от работещо лице  в страната          

11. Издръжка от неработещо лице в страната          

12. Издръжка от безработно лице в страната          

13. Издръжка от лице в чужбина           
 

32. Кой от посочените източници е основен          
за лицето? 
 

33. Изпитва ли лицето затруднения в ежедневната си 
дейност поради трайно увреждане?* 

1. Не    4. Да, изцяло   

2. Да, в известна степен 9. Не посочва 

3. Да, в голяма степен 
 

 
34. Призната от ТЕЛК/НЕЛК степен на загубена 
работоспособност* (за лицата на 16 и повече години) 

1. Няма  4. От 71 до 90%    

2. До 50%  5. Над 90% 

3. От 51 до 70% 9. Не посочва 
 

35. Призната от ДЕЛК намалена възможност за  
социална адаптация* (за лицата до 16 години)  

1. Няма  4. Над 90%    

2. До 50%  9. Не посочва 

3. От 51 до 90% 
 

36. Заболяване, за което е издадено решението* 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….  
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№ на лицето        Име на лицето  

Собствено........................................................................  

Бащино............................................................................  

Фамилно..........................................................................  
 
1. Единен граждански номер/ Личен номер на 

чужденец/ Личен номер (за граждани на ЕС) 

1. ЕГН  2. ЛНЧ  3. ЛН       

                     
 
2. Пол 

1. Мъж 2. Жена         
 

3. Отношение на лицето към главата на домакинството 

1. Глава на домакинството        3а. Брой членове  

2. Съпруг/съпруга               

3. Син/дъщеря 

4. Зет/снаха 

5. Внук/правнук 

6. Родител на главата на домакинството 

7. Родител на съпруга/съпругата 

8. Брат/сестра на главата на домакинството 

9. Брат/сестра на съпруга/съпругата 

10. Дядо/баба 

11. Друго родствено лице 

12. Друго лице 
 

4. Отношение на лицето към главата на семейството 

1. Глава на семейството              4а. Брой членове  

2. Съпруг/съпруга        

3. Неженен син/неомъжена дъщеря 

4. Друго лице, което не е член на семейството,  
но е член на домакинството 
 

5. Към коя категория население се отнася  

преброяваното лице?        

1.Обичайно живеещо налично население         Въпрос 7 

2.Временно отсъстващо в друго населено място на страната 

3.Временно отсъстващо от страната и пребиваващо в чужбина 
 

6. Дата, от която лицето отсъства 

                 
      ден     месец       година 

 
7. Адрес на преброяваното лице 

7а. Постоянен адрес  

Община........................................................... 

Населено място...............................................     

Район (София, Пловдив, Варна).......................     

7б. Настоящ адрес

Община.......................................................... 

Населено място..............................................  

Район (София, Пловдив, Варна)......................  

Държава..................................................................  
 

8. Дата и държава на раждане 

Дата                 
    ден      месец       година 

Държава.....................................................................  

9. Гражданство       

1. Българско 

2. Българско и друго............................................... 

3. Друго..................................................................  

4. Без гражданство 

10. Етническа група*               

1. Българска   

2. Турска   

3. Ромска 

4. Друга.............................................................. 

99. Не се самоопределя 

11. Владее ли лицето български език? 

1. Да 2. Не  3. Дете до 8 години  
 

11а. Майчин език* 

1. Български               

2. Турски   

3. Ромски  

4. Друг...................................................................... 

99. Не се самоопределя 

11б. Какви други езици ползва лицето? 

1. ..........................          3. ..............................  

2. ..........................          4. Не ползва (код 99)   

12. Вероизповедание* 

1. Източноправославно             

2. Католическо 

3. Протестантско 

4. Мюсюлманско сунитско 

5. Мюсюлманско шиитско 

6. Друго.................................................................... 

99. Не се самоопределя 

13. Религиозно ли е лицето?* 

1. Да                   

2. Спазва основни традиции и ритуали 

3. Не 

4. Не се самоопределя 

НАСЕЛЕНИЕ 4 Второ лице 



 
14. Юридическо семейно положение 

1. Неженен/неомъжена     

2. Женен/омъжена   

3. Вдовец/вдовица 

4. Разведен/разведена 
 

15. Фактическо семейно положение 

1. Не е в брак      

2. В брак 

3. В съжителство без брак 

Следващите 2 въпроса се отнасят само за жените, родени преди 
1.09.1998 година. За всички останали се преминава на Въпрос 18. 

16. Брой живородени деца 

Брой                

Няма деца (код 99)   Въпрос 18 
 

17. Кои от тях живеят в чужбина повече от  
 една година? 

Брой  Няма деца в чужбина (код 99)            

1. ЕГН                        

2. ЕГН                        

3. ЕГН                        
 
18. Променяло ли е лицето мястото си на обичайно 
живеене досега (преселвало ли се е)? 

1. Не се е преселвало  Въпрос 19   

2. Да, преселвало се е 

Отговорите се отнасят само за последното преселване от населено  
място в България или от чужбина. 

18а. Година на последно преселване       

18б. От: Община.............................................. 

  Населено място..................................       
 

18в. От  Друга държава.............................................   
 
19. В периода 1980–2010 г. живяло ли е лицето в 
чужбина за повече от 12 месеца? 

1. Не е живяло в чужбина Въпрос 20     

2. Да, живяло е  

Отговорите се отнасят само за последното преселване. 

Година на заминаване в чужбина       

Година на пристигане в България       

От държава.....................................................   
 
20. Място на обичайно живеене на лицето преди една  
година (на 1.09.2009 г.) 

Община......................................................... 

Населено място............................................       

Район (София, Пловдив, Варна)....................       

Държава................................................................   

21. Учи ли лицето? 

1. Да  2. Не      

22. Степен на завършено образование           

1. Образователна и научна степен „доктор”  
(защитена дисертация) 

2. Висше – магистър 
3. Висше – бакалавър 
4. Висше – професионален бакалавър (специалист, 
полувисше) 

5. Професионално обучение след средно образование  
(IV степен ПК1) 

6. Средно специално (техникум професионална гимназия, III 
степен ПК1) 

7. Средно професионално-техническо (СПТУ, професионална 
гимназия, II степен ПК1) 

8. Средно общо образование (гимназия) 
9. Професионално-техническо образование 

(ПТУ/ПУ) – с прием след 8 клас (I степен ПК1) 
10. Професионално-техническо образование 

(ПТУ/ПУ) – с прием след 6/7 клас (I степен ПК1) 
11. Основно 
12. Начално 
13. Незавършено начално 
14. Неграмотен 
15. Дете    Въпрос 31 

1ПК – професионална квалификация. 

 
23. Работило ли е лицето поне един час в дните от 

 26.08. до 1.09.2010 г. срещу заплащане в пари, 
натура или друг доход?  

 (Имало ли е лицето работа в дните от 26.08 до 01.09.2010 г.) 
 
За лицата, които имат работа, от която временно отсъстват поради 
отпуск, болест, липса на материали, аварии др., се записват отговори 
от 1 до 5. 

1. Срещу заплащане в пари или натура                        

2. В собствено производство на  
селскостопански продукти за пазара 

3. В собствена фирма, стопанство, на  
свободна практика или друга  
самостоятелна дейност, от която  
получава доход 

4. В производство на селскостопански  
продукти за домакинството  
(без продажба) 

5. Сезонна заетост (ако това е  
основната дейност на лицето) 

6. Безработен (търсещ работа)                             Въпрос 24 
 
7. Учащ и неработещ       Въпрос 28 

8. Пенсионер 

9. Лице, ангажирано само с домашни или 
семейни задължения 

10. Друг неактивен на 15 и повече  
години (не работи и не търси работа) 

11. Не учи (от 8 до 14 години вкл.)    Въпрос 31 

НАСЕЛЕНИЕ 4 Второ лице 



 

24. Лицето е: 

За безработните лица се попълва статусът им на последното работно 
място. 

1. Работодател (с наети)     
2. Наето лице 
3. Самостоятелно работещ (без наети)  
4. Неплатен семеен работник 
5. Член на производствена или селскостопанска кооперация 
6. Селскостопански производител за собствена консумация 
7. Никога не е работил    Въпрос 31 
 

25. Месторабота 

За безработните лица се попълва информация за последната 
месторабота. 

 
1. Име на фирмата, учреждението, организацията  

(Записва се) 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

2. Основна дейност на фирмата, учреждението,  
организацията (Записва се) 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

..........................................................................     
 

26. Форма на собственост на фирмата, учреждението,  
организацията 

1. Частна       

2. Държавна, общинска  

3. Непоказана 
 

27. Каква е професията, длъжността (основната  
дейност), която лицето изпълнява на своето работно 
място? (Записва се) 
 

За безработните лица се попълва информация за последната 
професия, длъжност. 

 
........................................................................ 

........................................................................ 

……………………………………………………………………     
 

28. В едно и също населено място/държава ли 

работи/учи и живее лицето?     

1. Безработен    Въпрос 31 
2. Да    Въпрос 31 
3. Не 
 

29. Къде работи/учи лицето? 

Община…………………………………………………… 

Населено място…………………………………………       

Държава……………………………………………………………    
 

30. Ако лицето работи/учи в друго населено 
място/държава и пътува ежедневно, с какъв 
транспорт се придвижва? 

1. Ведомствен транспорт     

2. Автобус 

3. Влак 

4. Лека кола 

5. Друг 

6. Не пътува ежедневно 
 

31. Източници на средства за съществуване 
 
Възможен е повече от един отговор. 
 

1. Основна работа      

2. Допълнителна работа     

3. Доход от домашно селско стопанство    

4. Обезщетение за безработен     

5. Доходи от пенсии      

6. Доходи от социално подпомагане    

7. Семейни помощи и обезщетения    

8. Стипендии       

9. Доходи от собственост (спестявания, рента и др.)  

10. Издръжка от работещо лице  в страната          

11. Издръжка от неработещо лице в страната          

12. Издръжка от безработно лице в страната          

13. Издръжка от лице в чужбина           
 

32. Кой от посочените източници е основен          
за лицето? 
 

33. Изпитва ли лицето затруднения в ежедневната си 
дейност поради трайно увреждане?* 

1. Не    4. Да, изцяло   

2. Да, в известна степен 9. Не посочва 

3. Да, в голяма степен 
 

 
34. Призната от ТЕЛК/НЕЛК степен на загубена 
работоспособност* (за лицата на 16 и повече години) 

1. Няма  4. От 71 до 90%    

2. До 50%  5. Над 90% 

3. От 51 до 70% 9. Не посочва 
 

35. Призната от ДЕЛК намалена възможност за  
социална адаптация* (за лицата до 16 години)  

1. Няма  4. Над 90%    

2. До 50%  9. Не посочва 

3. От 51 до 90% 
 

36. Заболяване, за което е издадено решението* 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….  

НАСЕЛЕНИЕ 4 Второ лице 



 
№ на лицето        Име на лицето  

Собствено........................................................................  

Бащино............................................................................  

Фамилно..........................................................................  
 
1. Единен граждански номер/ Личен номер на 

чужденец/ Личен номер (за граждани на ЕС) 

1. ЕГН  2. ЛНЧ  3. ЛН       

                     
 
2. Пол 

1. Мъж 2. Жена         
 

3. Отношение на лицето към главата на домакинството 

1. Глава на домакинството        3а. Брой членове  

2. Съпруг/съпруга               

3. Син/дъщеря 

4. Зет/снаха 

5. Внук/правнук 

6. Родител на главата на домакинството 

7. Родител на съпруга/съпругата 

8. Брат/сестра на главата на домакинството 

9. Брат/сестра на съпруга/съпругата 

10. Дядо/баба 

11. Друго родствено лице 

12. Друго лице 
 

4. Отношение на лицето към главата на семейството 

1. Глава на семейството              4а. Брой членове  

2. Съпруг/съпруга        

3. Неженен син/неомъжена дъщеря 

4. Друго лице, което не е член на семейството,  
но е член на домакинството 
 

5. Към коя категория население се отнася  

преброяваното лице?        

1.Обичайно живеещо налично население         Въпрос 7 

2.Временно отсъстващо в друго населено място на страната 

3.Временно отсъстващо от страната и пребиваващо в чужбина 
 

6. Дата, от която лицето отсъства 

                 
      ден     месец       година 

 
7. Адрес на преброяваното лице 

7а. Постоянен адрес  

Община........................................................... 

Населено място...............................................     

Район (София, Пловдив, Варна).......................     

7б. Настоящ адрес

Община.......................................................... 

Населено място..............................................  

Район (София, Пловдив, Варна)......................  

Държава..................................................................  
 

8. Дата и държава на раждане 

Дата               
    ден      месец       година 

Държава.....................................................................  

9. Гражданство       

1. Българско 

2. Българско и друго.............................................. 

3. Друго.................................................................  

4. Без гражданство 

10. Етническа група*               

1. Българска   

2. Турска   

3. Ромска 

4. Друга............................................................ 

99. Не се самоопределя 

11. Владее ли лицето български език? 

1. Да 2. Не  3. Дете до 8 години  
 
11а. Майчин език* 

1. Български               

2. Турски   

3. Ромски  

4. Друг.................................................................... 

99. Не се самоопределя 

11б. Какви други езици ползва лицето? 

1. ..........................         3. ..............................  

2. ..........................         4. Не ползва (код 99)   

12. Вероизповедание* 

1. Източноправославно              

2. Католическо 

3. Протестантско 

4. Мюсюлманско сунитско 

5. Мюсюлманско шиитско 

6. Друго.................................................................... 

99. Не се самоопределя 

13. Религиозно ли е лицето?* 

1. Да                   

2. Спазва основни традиции и ритуали 

3. Не 

4. Не се самоопределя 

НАСЕЛЕНИЕ 4 Трето лице 



 

14. Юридическо семейно положение 

1. Неженен/неомъжена     

2. Женен/омъжена   

3. Вдовец/вдовица 

4. Разведен/разведена 
 

15. Фактическо семейно положение 

1. Не е в брак      

2. В брак 

3. В съжителство без брак 

Следващите 2 въпроса се отнасят само за жените, родени преди 
1.09.1998 година. За всички останали се преминава на Въпрос 18. 

16. Брой живородени деца 

Брой                

Няма деца (код 99)   Въпрос 18 
 

17. Кои от тях живеят в чужбина повече от  
 една година? 

Брой  Няма деца в чужбина (код 99)            

1. ЕГН                        

2. ЕГН                        

3. ЕГН                        
 
18. Променяло ли е лицето мястото си на обичайно 
живеене досега (преселвало ли се е)? 

1. Не се е преселвало  Въпрос 19   

2. Да, преселвало се е 

Отговорите се отнасят само за последното преселване от населено  
място в България или от чужбина. 

18а. Година на последно преселване       

18б. От: Община.............................................. 

  Населено място..................................       
 

18в. От  Друга държава.............................................   
 
19. В периода 1980–2010 г. живяло ли е лицето в 
чужбина за повече от 12 месеца? 

1. Не е живяло в чужбина Въпрос 20     

2. Да, живяло е  

Отговорите се отнасят само за последното преселване. 

Година на заминаване в чужбина       

Година на пристигане в България       

От държава.....................................................   
 
20. Място на обичайно живеене на лицето преди една  
година (на 1.09.2009 г.) 

Община......................................................... 

Населено място............................................       

Район (София, Пловдив, Варна)....................     

Държава................................................................   

21. Учи ли лицето? 

1. Да  2. Не      

22. Степен на завършено образование           

1. Образователна и научна степен „доктор”  
(защитена дисертация) 

2. Висше – магистър 
3. Висше – бакалавър 
4. Висше – професионален бакалавър (специалист, 
полувисше) 

5. Професионално обучение след средно образование  
(IV степен ПК1) 

6. Средно специално (техникум професионална гимназия, III 
степен ПК1) 

7. Средно професионално-техническо (СПТУ, 
професионална гимназия, II степен ПК1) 

8. Средно общо образование (гимназия) 
9. Професионално-техническо образование 

(ПТУ/ПУ) – с прием след 8 клас (I степен ПК1) 
10. Професионално-техническо образование 

(ПТУ/ПУ) – с прием след 6/7 клас (I степен ПК1) 
11. Основно 
12. Начално 
13. Незавършено начално 
14. Неграмотен 
15. Дете    Въпрос 31 

1ПК – професионална квалификация. 

 
23. Работило ли е лицето поне един час в дните от 

 26.08. до 1.09.2010 г. срещу заплащане в пари, 
натура или друг доход?  

 (Имало ли е лицето работа в дните от 26.08 до 01.09.2010 г.) 
 
За лицата, които имат работа, от която временно отсъстват поради 
отпуск, болест, липса на материали, аварии др., се записват отговори 
от 1 до 5. 

1. Срещу заплащане в пари или натура                        

2. В собствено производство на  
селскостопански продукти за пазара 

3. В собствена фирма, стопанство, на  
свободна практика или друга  
самостоятелна дейност, от която  
получава доход 

4. В производство на селскостопански  
продукти за домакинството  
(без продажба) 

5. Сезонна заетост (ако това е  
основната дейност на лицето) 

6. Безработен (търсещ работа)                           Въпрос 24 
 
7. Учащ и неработещ     Въпрос 28 

8. Пенсионер 

9. Лице, ангажирано само с домашни или 
семейни задължения 

10. Друг неактивен на 15 и повече  
години (не работи и не търси работа) 

11. Не учи (от 8 до 14 години вкл.)  Въпрос 31 

НАСЕЛЕНИЕ 4 Трето лице 



 

24. Лицето е: 

За безработните лица се попълва статусът им на последното работно 
място. 

1. Работодател (с наети)     
2. Наето лице 
3. Самостоятелно работещ (без наети)  
4. Неплатен семеен работник 
5. Член на производствена или селскостопанска кооперация 
6. Селскостопански производител за собствена консумация 
7. Никога не е работил    Въпрос 31 
 

25. Месторабота 

За безработните лица се попълва информация за последната 
месторабота. 

 
1. Име на фирмата, учреждението, организацията  

(Записва се) 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

2. Основна дейност на фирмата, учреждението,  
организацията (Записва се) 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

..........................................................................     
 

26. Форма на собственост на фирмата, учреждението,  
организацията 

1. Частна       

2. Държавна, общинска  

3. Непоказана 
 

27. Каква е професията, длъжността (основната  
дейност), която лицето изпълнява на своето работно 
място? (Записва се) 
 

За безработните лица се попълва информация за последната 
професия, длъжност. 

 
........................................................................ 

........................................................................ 

……………………………………………………………………     
 

28. В едно и също населено място/държава ли 

работи/учи и живее лицето?     

1. Безработен    Въпрос 31 
2. Да    Въпрос 31 
3. Не 
 

29. Къде работи/учи лицето? 

Община…………………………………………………… 

Населено място…………………………………………       

Държава……………………………………………………………    
 

30. Ако лицето работи/учи в друго населено 
място/държава и пътува ежедневно, с какъв 
транспорт се придвижва? 

1. Ведомствен транспорт     

2. Автобус 

3. Влак 

4. Лека кола 

5. Друг 

6. Не пътува ежедневно 
 

31. Източници на средства за съществуване 
 
Възможен е повече от един отговор. 
 

1. Основна работа      

2. Допълнителна работа     

3. Доход от домашно селско стопанство    

4. Обезщетение за безработен     

5. Доходи от пенсии      

6. Доходи от социално подпомагане    

7. Семейни помощи и обезщетения    

8. Стипендии       

9. Доходи от собственост (спестявания, рента и др.)  

10. Издръжка от работещо лице  в страната          

11. Издръжка от неработещо лице в страната          

12. Издръжка от безработно лице в страната          

13. Издръжка от лице в чужбина           
 

32. Кой от посочените източници е основен          
за лицето? 
 

33. Изпитва ли лицето затруднения в ежедневната си 
дейност поради трайно увреждане?* 

1. Не    4. Да, изцяло   

2. Да, в известна степен 9. Не посочва 

3. Да, в голяма степен 
 

 
34. Призната от ТЕЛК/НЕЛК степен на загубена 
работоспособност* (за лицата на 16 и повече години) 

1. Няма  4. От 71 до 90%    

2. До 50%  5. Над 90% 

3. От 51 до 70% 9. Не посочва 
 

35. Призната от ДЕЛК намалена възможност за  
социална адаптация* (за лицата до 16 години)  

1. Няма  4. Над 90%    

2. До 50%  9. Не посочва 

3. От 51 до 90% 
 

36. Заболяване, за което е издадено решението* 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….  

НАСЕЛЕНИЕ 4 Трето лице 



 
№ на лицето        Име на лицето  

Собствено........................................................................  

Бащино............................................................................  

Фамилно..........................................................................  
 
1. Единен граждански номер/ Личен номер на 

чужденец/ Личен номер (за граждани на ЕС) 

1. ЕГН  2. ЛНЧ  3. ЛН       

                     
 
2. Пол 

1. Мъж 2. Жена         
 

3. Отношение на лицето към главата на домакинството 

1. Глава на домакинството        3а. Брой членове  

2. Съпруг/съпруга               

3. Син/дъщеря 

4. Зет/снаха 

5. Внук/правнук 

6. Родител на главата на домакинството 

7. Родител на съпруга/съпругата 

8. Брат/сестра на главата на домакинството 

9. Брат/сестра на съпруга/съпругата 

10. Дядо/баба 

11. Друго родствено лице 

12. Друго лице 
 

4. Отношение на лицето към главата на семейството 

1. Глава на семейството              4а. Брой членове  

2. Съпруг/съпруга        

3. Неженен син/неомъжена дъщеря 

4. Друго лице, което не е член на семейството,  
но е член на домакинството 
 

5. Към коя категория население се отнася  

преброяваното лице?        

1.Обичайно живеещо налично население         Въпрос 7 

2.Временно отсъстващо в друго населено място на страната 

3.Временно отсъстващо от страната и пребиваващо в чужбина 
 

6. Дата, от която лицето отсъства 

                 
      ден     месец       година 

 
7. Адрес на преброяваното лице 

7а. Постоянен адрес  

Община........................................................... 

Населено място...............................................     

Район (София, Пловдив, Варна).......................     

7б. Настоящ адрес

Община.......................................................... 

Населено място..............................................  

Район (София, Пловдив, Варна)......................  

Държава..................................................................  
 

8. Дата и държава на раждане 

Дата                 
    ден      месец       година 

Държава......................................................................  

9. Гражданство       

1. Българско 

2. Българско и друго.............................................. 

3. Друго.................................................................  

4. Без гражданство 

10. Етническа група*               

1. Българска   

2. Турска   

3. Ромска 

4. Друга............................................................ 

99. Не се самоопределя 

11. Владее ли лицето български език? 

1. Да 2. Не  3. Дете до 8 години  
 

11а. Майчин език* 

1. Български               

2. Турски   

3. Ромски  

4. Друг.................................................................... 

99. Не се самоопределя 

11б. Какви други езици ползва лицето? 

1. ........................        3. ............................  

2. ........................         4. Не ползва (код 99)  

12. Вероизповедание* 

1. Източноправославно             

2. Католическо 

3. Протестантско 

4. Мюсюлманско сунитско 

5. Мюсюлманско шиитско 

6. Друго.................................................................... 

99. Не се самоопределя 

13. Религиозно ли е лицето?* 

1. Да                   

2. Спазва основни традиции и ритуали 

3. Не 

4. Не се самоопределя 

НАСЕЛЕНИЕ 4 Четвърто лице 



 
14. Юридическо семейно положение 

1. Неженен/неомъжена     

2. Женен/омъжена   

3. Вдовец/вдовица 

4. Разведен/разведена 
 

15. Фактическо семейно положение 

1. Не е в брак      

2. В брак 

3. В съжителство без брак 

Следващите 2 въпроса се отнасят само за жените, родени преди 
1.09.1998 година. За всички останали се преминава на Въпрос 18. 

16. Брой живородени деца 

Брой                

Няма деца (код 99)   Въпрос 18 
 

17. Кои от тях живеят в чужбина повече от  
 една година? 

Брой  Няма деца в чужбина (код 99)            

1. ЕГН                        

2. ЕГН                        

3. ЕГН                        
 
18. Променяло ли е лицето мястото си на обичайно 
живеене досега (преселвало ли се е)? 

1. Не се е преселвало  Въпрос 19   

2. Да, преселвало се е 

Отговорите се отнасят само за последното преселване от населено  
място в България или от чужбина. 

18а. Година на последно преселване       

18б. От: Община............................................ 

  Населено място..................................       
 

18в. От  Друга държава.............................................   
 
19. В периода 1980–2010 г. живяло ли е лицето в 
чужбина за повече от 12 месеца? 

1. Не е живяло в чужбина Въпрос 20     

2. Да, живяло е  

Отговорите се отнасят само за последното преселване. 

Година на заминаване в чужбина       

Година на пристигане в България       

От държава.....................................................   
 
20. Място на обичайно живеене на лицето преди една  
година (на 1.09.2009 г.) 

Община......................................................... 

Населено място............................................       

Район (София, Пловдив, Варна)....................     

Държава................................................................   

21. Учи ли лицето? 

1. Да  2. Не      

22. Степен на завършено образование           

1. Образователна и научна степен „доктор”  
(защитена дисертация) 

2. Висше – магистър 
3. Висше – бакалавър 
4. Висше – професионален бакалавър (специалист, 
полувисше) 

5. Професионално обучение след средно образование  
(IV степен ПК1) 

6. Средно специално (техникум професионална гимназия, III 
степен ПК1) 

7. Средно професионално-техническо (СПТУ, професионална 
гимназия, II степен ПК1) 

8. Средно общо образование (гимназия) 
9. Професионално-техническо образование 

(ПТУ/ПУ) – с прием след 8 клас (I степен ПК1) 
10. Професионално-техническо образование 

(ПТУ/ПУ) – с прием след 6/7 клас (I степен ПК1) 
11. Основно 
12. Начално 
13. Незавършено начално 
14. Неграмотен 
15. Дете    Въпрос 31 

1ПК – професионална квалификация. 

 
23. Работило ли е лицето поне един час в дните от 

 26.08. до 1.09.2010 г. срещу заплащане в пари, 
натура или друг доход?  

 (Имало ли е лицето работа в дните от 26.08 до 01.09.2010 г.) 
 
За лицата, които имат работа, от която временно отсъстват поради 
отпуск, болест, липса на материали, аварии др., се записват отговори 
от 1 до 5. 

1. Срещу заплащане в пари или натура                        

2. В собствено производство на  
селскостопански продукти за пазара 

3. В собствена фирма, стопанство, на  
свободна практика или друга  
самостоятелна дейност, от която  
получава доход 

4. В производство на селскостопански  
продукти за домакинството  
(без продажба) 

5. Сезонна заетост (ако това е  
основната дейност на лицето) 

6. Безработен (търсещ работа)                            Въпрос 24 
 
7. Учащ и неработещ      Въпрос 28 

8. Пенсионер 

9. Лице, ангажирано само с домашни или 
семейни задължения 

10. Друг неактивен на 15 и повече  
години (не работи и не търси работа) 

11. Не учи (от 8 до 14 години вкл.)   Въпрос 31 

НАСЕЛЕНИЕ 4 Четвърто лице 



 
24. Лицето е: 

За безработните лица се попълва статусът им на последното работно 
място. 

1. Работодател (с наети)     
2. Наето лице 
3. Самостоятелно работещ (без наети)  
4. Неплатен семеен работник 
5. Член на производствена или селскостопанска кооперация 
6. Селскостопански производител за собствена консумация 
7. Никога не е работил    Въпрос 31 
 

25. Месторабота 

За безработните лица се попълва информация за последната 
месторабота. 

 
1. Име на фирмата, учреждението, организацията  

(Записва се) 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

2. Основна дейност на фирмата, учреждението,  
организацията (Записва се) 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

..........................................................................     
 

26. Форма на собственост на фирмата, учреждението,  
организацията 

1. Частна       

2. Държавна, общинска  

3. Непоказана 
 

27. Каква е професията, длъжността (основната  
дейност), която лицето изпълнява на своето работно 
място? (Записва се) 
 

За безработните лица се попълва информация за последната 
професия, длъжност. 

 
........................................................................ 

........................................................................ 

……………………………………………………………………     
 

28. В едно и също населено място/държава ли 

работи/учи и живее лицето?     

1. Безработен    Въпрос 31 
2. Да    Въпрос 31 
3. Не 
 

29. Къде работи/учи лицето? 

Община…………………………………………………… 

Населено място…………………………………………       

Държава……………………………………………………………    
 

30. Ако лицето работи/учи в друго населено 
място/държава и пътува ежедневно, с какъв 
транспорт се придвижва? 

1. Ведомствен транспорт     

2. Автобус 

3. Влак 

4. Лека кола 

5. Друг 

6. Не пътува ежедневно 
 

31. Източници на средства за съществуване 
 
Възможен е повече от един отговор. 
 

1. Основна работа      

2. Допълнителна работа     

3. Доход от домашно селско стопанство    

4. Обезщетение за безработен     

5. Доходи от пенсии      

6. Доходи от социално подпомагане    

7. Семейни помощи и обезщетения    

8. Стипендии       

9. Доходи от собственост (спестявания, рента и др.)  

10. Издръжка от работещо лице  в страната          

11. Издръжка от неработещо лице в страната          

12. Издръжка от безработно лице в страната          

13. Издръжка от лице в чужбина           
 

32. Кой от посочените източници е основен          
за лицето? 
 

33. Изпитва ли лицето затруднения в ежедневната си 
дейност поради трайно увреждане?* 

1. Не    4. Да, изцяло   

2. Да, в известна степен 9. Не посочва 

3. Да, в голяма степен 
 

 
34. Призната от ТЕЛК/НЕЛК степен на загубена 
работоспособност* (за лицата на 16 и повече години) 

1. Няма  4. От 71 до 90%    

2. До 50%  5. Над 90% 

3. От 51 до 70% 9. Не посочва 
 

35. Призната от ДЕЛК намалена възможност за  
социална адаптация* (за лицата до 16 години)  

1. Няма  4. Над 90%    

2. До 50%  9. Не посочва 

3. От 51 до 90% 
 

36. Заболяване, за което е издадено решението* 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….  

НАСЕЛЕНИЕ 4 Четвърто лице 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ на лицето        Име на лицето  

Собствено........................................................................  

Бащино............................................................................  

Фамилно..........................................................................  
 
1. Единен граждански номер/ Личен номер на 

чужденец/ Личен номер (за граждани на ЕС) 

1. ЕГН  2. ЛНЧ  3. ЛН       

                     
 
2. Пол 

1. Мъж 2. Жена         
 

3. Отношение на лицето към главата на домакинството 

1. Глава на домакинството        3а. Брой членове  

2. Съпруг/съпруга               

3. Син/дъщеря 

4. Зет/снаха 

5. Внук/правнук 

6. Родител на главата на домакинството 

7. Родител на съпруга/съпругата 

8. Брат/сестра на главата на домакинството 

9. Брат/сестра на съпруга/съпругата 

10. Дядо/баба 

11. Друго родствено лице 

12. Друго лице 
 

4. Отношение на лицето към главата на семейството 

1. Глава на семейството              4а. Брой членове  

2. Съпруг/съпруга        

3. Неженен син/неомъжена дъщеря 

4. Друго лице, което не е член на семейството,  
но е член на домакинството 
 

5. Към коя категория население се отнася  

преброяваното лице?        

1.Обичайно живеещо налично население         Въпрос 7 

2.Временно отсъстващо в друго населено място на страната 

3.Временно отсъстващо от страната и пребиваващо в чужбина 
 

6. Дата, от която лицето отсъства 

                   
      ден     месец       година 

 
7. Адрес на преброяваното лице 

7а. Постоянен адрес  

Община........................................................... 

Населено място...............................................       

Район (София, Пловдив, Варна).......................       

7б. Настоящ адрес

Община............................................................ 

Населено място..............................................  

Район (София, Пловдив, Варна)......................  

Държава..................................................................  
 

8. Дата и държава на раждане 

Дата                 
    ден      месец       година 

Държава......................................................................  

9. Гражданство       

1. Българско 

2. Българско и друго.............................................. 

3. Друго.................................................................  

4. Без гражданство 

10. Етническа група*               

1. Българска   

2. Турска   

3. Ромска 

4. Друга............................................................ 

99. Не се самоопределя 

11. Владее ли лицето български език? 

1. Да 2. Не  3. Дете до 8 години  
 

11а. Майчин език* 

1. Български               

2. Турски   

3. Ромски  

4. Друг.................................................................... 

99. Не се самоопределя 

11б. Какви други езици ползва лицето? 

1. .......................        3. ............................  

2. .......................        4. Не ползва (код 99)  
 

12. Вероизповедание* 

1. Източноправославно             

2. Католическо 

3. Протестантско 

4. Мюсюлманско сунитско 

5. Мюсюлманско шиитско 

6. Друго.................................................................... 

99. Не се самоопределя 

13. Религиозно ли е лицето?* 

1. Да                   

2. Спазва основни традиции и ритуали 

3. Не 

4. Не се самоопределя

НАСЕЛЕНИЕ 4 Пето лице 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСЕЛЕНИЕ 4 Пето лице 

14. Юридическо семейно положение 

1. Неженен/неомъжена     

2. Женен/омъжена   

3. Вдовец/вдовица 

4. Разведен/разведена 
 

15. Фактическо семейно положение 

1. Не е в брак      

2. В брак 

3. В съжителство без брак 

Следващите 2 въпроса се отнасят само за жените, родени преди 
1.09.1998 година. За всички останали се преминава на Въпрос 18. 

16. Брой живородени деца 

Брой                

Няма деца (код 99)   Въпрос 18 
 

17. Кои от тях живеят в чужбина повече от  
 една година? 

Брой  Няма деца в чужбина (код 99)            

1. ЕГН                        

2. ЕГН                        

3. ЕГН                        
 
18. Променяло ли е лицето мястото си на обичайно 
живеене досега (преселвало ли се е)? 

1. Не се е преселвало  Въпрос 19   

2. Да, преселвало се е 

Отговорите се отнасят само за последното преселване от населено  
място в България или от чужбина. 

18а. Година на последно преселване       

18б. От: Община............................................ 

  Населено място..................................       
 

18в. От  Друга държава.............................................   
 
19. В периода 1980–2010 г. живяло ли е лицето в 
чужбина за повече от 12 месеца? 

1. Не е живяло в чужбина Въпрос 20     

2. Да, живяло е  

Отговорите се отнасят само за последното преселване. 

Година на заминаване в чужбина       

Година на пристигане в България       

От държава.....................................................   
 
20. Място на обичайно живеене на лицето преди една  
година (на 1.09.2009 г.) 

Община......................................................... 

Населено място............................................       

Район (София, Пловдив, Варна)....................     

Държава................................................................   

21. Учи ли лицето? 

1. Да  2. Не      

22. Степен на завършено образование           

1. Образователна и научна степен „доктор”  
(защитена дисертация) 

2. Висше – магистър 
3. Висше – бакалавър 
4. Висше – професионален бакалавър (специалист, 
полувисше) 

5. Професионално обучение след средно образование  
(IV степен ПК1) 

6. Средно специално (техникум професионална гимназия, III 
степен ПК1) 

7. Средно професионално-техническо (СПТУ, професионална 
гимназия, II степен ПК1) 

8. Средно общо образование (гимназия) 
9. Професионално-техническо образование 

(ПТУ/ПУ) – с прием след 8 клас (I степен ПК1) 
10. Професионално-техническо образование 

(ПТУ/ПУ) – с прием след 6/7 клас (I степен ПК1) 
11. Основно 
12. Начално 
13. Незавършено начално 
14. Неграмотен 
15. Дете    Въпрос 31 

1ПК – професионална квалификация. 

 
23. Работило ли е лицето поне един час в дните от 

 26.08. до 1.09.2010 г. срещу заплащане в пари, 
натура или друг доход?  

 (Имало ли е лицето работа в дните от 26.08 до 01.09.2010 г.) 
 
За лицата, които имат работа, от която временно отсъстват поради 
отпуск, болест, липса на материали, аварии др., се записват отговори 
от 1 до 5. 

1. Срещу заплащане в пари или натура                        

2. В собствено производство на  
селскостопански продукти за пазара 

3. В собствена фирма, стопанство, на  
свободна практика или друга  
самостоятелна дейност, от която  
получава доход 

4. В производство на селскостопански  
продукти за домакинството  
(без продажба) 

5. Сезонна заетост (ако това е  
основната дейност на лицето) 

6. Безработен (търсещ работа)                             Въпрос 24 
 
7. Учащ и неработещ       Въпрос 28 

8. Пенсионер 

9. Лице, ангажирано само с домашни или 
семейни задължения 

10. Друг неактивен на 15 и повече  
години (не работи и не търси работа) 

11. Не учи (от 8 до 14 години вкл.)    Въпрос 31 



 
24. Лицето е: 

За безработните лица се попълва статусът им на последното работно 
място. 

1. Работодател (с наети)     
2. Наето лице 
3. Самостоятелно работещ (без наети)  
4. Неплатен семеен работник 
5. Член на производствена или селскостопанска кооперация 
6. Селскостопански производител за собствена консумация 
7. Никога не е работил    Въпрос 31 
 

25. Месторабота 

За безработните лица се попълва информация за последната 
месторабота. 

 
1. Име на фирмата, учреждението, организацията  

(Записва се) 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

2. Основна дейност на фирмата, учреждението,  
организацията (Записва се) 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

..........................................................................     
 

26. Форма на собственост на фирмата, учреждението,  
организацията 

1. Частна       

2. Държавна, общинска  

3. Непоказана 
 

27. Каква е професията, длъжността (основната  
дейност), която лицето изпълнява на своето работно 
място? (Записва се) 
 

За безработните лица се попълва информация за последната 
професия, длъжност. 

 
........................................................................ 

........................................................................ 

……………………………………………………………………     
 

28. В едно и също населено място/държава ли 

работи/учи и живее лицето?     

1. Безработен    Въпрос 31 
2. Да    Въпрос 31 
3. Не 
 

29. Къде работи/учи лицето? 

Община…………………………………………………… 

Населено място…………………………………………       

Държава……………………………………………………………    
 

30. Ако лицето работи/учи в друго населено 
място/държава и пътува ежедневно, с какъв 
транспорт се придвижва? 

1. Ведомствен транспорт     

2. Автобус 

3. Влак 

4. Лека кола 

5. Друг 

6. Не пътува ежедневно 
 

31. Източници на средства за съществуване 
 
Възможен е повече от един отговор. 
 

1. Основна работа      

2. Допълнителна работа     

3. Доход от домашно селско стопанство    

4. Обезщетение за безработен     

5. Доходи от пенсии      

6. Доходи от социално подпомагане    

7. Семейни помощи и обезщетения    

8. Стипендии       

9. Доходи от собственост (спестявания, рента и др.)  

10. Издръжка от работещо лице  в страната          

11. Издръжка от неработещо лице в страната          

12. Издръжка от безработно лице в страната          

13. Издръжка от лице в чужбина           
 

32. Кой от посочените източници е основен          
за лицето? 
 

33. Изпитва ли лицето затруднения в ежедневната си 
дейност поради трайно увреждане?* 

1. Не    4. Да, изцяло   

2. Да, в известна степен 9. Не посочва 

3. Да, в голяма степен 
 

 
34. Призната от ТЕЛК/НЕЛК степен на загубена 
работоспособност* (за лицата на 16 и повече години) 

1. Няма  4. От 71 до 90%    

2. До 50%  5. Над 90% 

3. От 51 до 70% 9. Не посочва 
 

35. Призната от ДЕЛК намалена възможност за  
социална адаптация* (за лицата до 16 години)  

1. Няма  4. Над 90%    

2. До 50%  9. Не посочва 

3. От 51 до 90% 
 

36. Заболяване, за което е издадено решението* 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….  

НАСЕЛЕНИЕ 4 Пето лице 


