
 

 
 

 
    

   

СТАТИСТИКА НА ДОХОДИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ (SILC) 

ИНДИВИДУАЛЕН ВЪПРОСНИК  

 

Пореден N на домакинството  (DB030)          

Персонален номер на лицето  (RB030)          

Област          

Код на населеното място          

N на гнездото в областта          

N на дом. в гнездото          

Ротационна група          

Код на анкетьора          

 
Дати на посещение:  PQ1. Попълнен ли е индивидуалния въпросник? RB250 

 
Първо: 
 
 .............../............../  2021 г. 

 Да 11 >> в. PQ2 
 Не, лицето е неспособно да даде информация 21  

 
 

край на 
интервюто! 

 Загубен въпросник, оставен за попълване 22 
 

Второ:   
 

…............/............../  2021 г. 
 

 Не, лицето отказва  да попълни въпросника 23 
 Не, лицето временно отсъства и никой друг не може 

да даде данни за него 
31 

 Не, по други причини за липса на контакт с лицето 32 
 Не, интервюто не е проведено по други причини 33 

 
 
PQ2. Как е получена информацията за лицето?          РВ260 
 
Чрез директно интервю с лицето 1 >> PQ4           

От друг член на домакинството  2                РВ265 

                                                                                            Q3. Номер на лицето дало информацията 

 
 

PQ4. Продължителност на интервюто       .............................минути 

Ръководител на наблюдението в ОСИ :  

…………………………..................................................................................................... подпис........................................     
(Име, презиме и фамилия)                                

 
Анкетьор: ................................................................................................................... подпис .............................  

(Име, презиме и фамилия)                               
      

 

АПРИЛ - ЮНИ 2021 г. 
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ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ 

P1. През последната седмица, макар и за 1 час, извършвали ли сте някаква работа срещу заплащане 
в пари и/или натура, или друг доход?              
Отговор "Да" посочват и лицата, които имат работа (или бизнес), от която отсъстват  
(поради заболяване, отпуск, майчинство,  лошо време или друга причина)  
и към която ще се върнат след известно време.   

Да 1  
Не 2  

 
P2. Според ежедневните си дейности, към коя от следните групи бихте се причислили?    PL032  
 

Нает на пълно работно време 1 >> в. Р8 PL145 

Нает на непълно работно време 2 >> в. Р8 PL145 

Самонает на пълно работно време, вкл. семеен работник 3 >> в. P8 PL145 

Самонает на непълно работно време, вкл. семеен работник 4 >> в. P8 PL145 

Безработен 5 >> в. P3  
Ученик, студент, друг учащ и неплатен стажант 6 >> в. P3  

Пенсионер или напуснал бизнеса си      7 >> в. P3  
Нетрудоспособен поради инвалидност 8 >> в. P3  

Домакиня 9 >> в. P3  
Друго неактивно лице 10 >> в. P3  

 
P3. През последните 4 седмици търсили ли сте работа?       

Да 1  
Не 2  

 
P6. Ако сега Ви предложат подходяща за Вас работа  

(или имате възможност да започнете  собствен бизнес)           
можете ли да започнете работа в рамките на следващите 2 седмици?  
 

Да 1 
Не 2 

 
P7. Имали ли сте работа преди, независимо че в момента сте неактивен?            PL016 

 
Не, никога не съм работил 1 >>в. P25 
Да, имал съм временна работа 2  
Да, имал съм постоянна работа 3  

 
 
P8. Каква е Вашата професия?               PL051 

Каква беше Вашата професия?  - за лицата, които не работят в момента,  

моля да посочат за последната си работа  НКПД-2011 
  

  
P9. Икономическа дейност /Отрасъл/             PL111 

 КИД - 2008 
  

   
Р10. От кога работите на тази работа? 

За лицата, които в момента не работят   месец ……………………. 
кога за последно са имали работа?    година ……………………    
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P11. Като какъв работите/работехте на последната си работа?        PL040 

 
Самостоятелно зает в собствена фирма с наети лица 1 >> в. P13а 

Самостоятелно зает в собствена фирма без наети лица, упражняващ 
свободна професия, практика, занаят и др. 

2 >> в. P13а 

Наето лице в частно/държавно предприятие, фирма, организация 3 >> в. P12 
Работещ без заплащане във фирма, предприятие или стопанство на лице 

от домакинството 
4 >> в. P13а 

 
 
P12. Какъв договор имате/имахте с работодателя си?        PL141 

Постоянен писмен договор 1 
Постоянен устен договор 2 

Временен писмен договор 3 
Временен устен договор 4 

Без договор 5 
 
P13. Имате ли/имахте ли ръководни функции на тази работа?        PL150 
(Ръководи/контролира работата на други, влияе върху  
размера на заплатата или повишава в длъжност,  
независимо дали е на ръководна длъжност) 

  

Да 1 

 Не 2 

                                                                                        
Р13а. Анкетьор:  Ако лицето е посочило на в. Р2 отговор 1 или 2 продължи с въпрос Р14,   
         Ако лицето е посочило на в. Р2 отговор 3 или 4 премини на въпрос Р16,   

    За всички останали премини на в. Р23         
 
Р14. Какво месечно възнаграждение получавате за тази работа?      

  (включително с плащанията за извънреден труд)       
            

14.1. Нетно възнаграждение   …………………………… лева    
 
14.2. Посочете вида на възнаграждението:    

Възнаграждение за труд 1 
Обезщетение за временна нетрудоспособност 2 

Обезщетение за бременност и раждане 3 
     
14.3. Плащате ли данък?  14.5. Върху какъв доход 

Да 1  се осигурявате?  лева 
Не 2   МОД       1       

     
14.4. Имате ли социални осигуровки?  14.6. За чия сметка са осигуровките? 
 

Да, социални и здравни 1  Лични и работодател 1 
Да, само социални 2  Само лични 2 

Да, само здравни 3  Само работодател 3 
Нямам осигуровки 4 >> в. Р16 Не знае 4 

Не знае 5 >> в. Р16   
 
Р16. Какво е обичайното Ви седмично работно време?     PL060  

 (За наетите да се включват и извънредните часове)  Часа …………………..   

         
P19. Имате ли допълнителна (втора, трета и т.н.) работа в момента? 
     

Да 1  
Не 2 >> в. P23 
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P20. Обикновено колко часа седмично работите общо       
 на всички допълнителни работи?    Часа ---------------      PL100

              
P23. На колко години започнахте първата си работа?       
         …………….   възраст (навършени години) 
 
Р24. Колко години общ трудов стаж имате?        
         ……………………..    години      PL200 
 

 
P25. Моля,  да си припомните с какво основно бяхте ангажиран през отделните месеци  

Анкетьор! Код 9 се отнася за майките, които получават обезщетения за майчинство от последната си работа –  
380 лв. или помощ за отглеждане на дете до 1 година (100 лв.)       
    

Месец 

Нает на Самонает на 

Безра-
ботен 

Сту-
дент, 
учащ 

Пенсио-
нер 

Нетру-
доспо-
собен 

Майчин-
ство 

Дома-
киня 

Друго 
неактив-

но лице 

пълно 
работ-

но 
време 

непъл-
но 

работ-
но 

време 

пълно 
работ-

но 
време 

непъл-
но 

работ-
но 

време 
януари 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
февруари 
2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

март 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
април 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

май 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

юни 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

юли 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

август 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
септември 
2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

октомври 
2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ноември 
2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

декември 
2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

януари 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
февруари 
2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

март 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
април 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

май 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Анкетьор: Ако има посочен поне 1 месец  в периода януари-декември 2020 г. с код от 1 до 4, моля задайте следващия 
въпрос. Ако няма нито 1 месец с код от 1 до 4, продължете с въпрос Р28 

 

PL220. Имахте ли възможност да работите от вкъщи по време на пандемията от COVID-19? 

Да, през цялото време 1 

Да, но не през цялото време  2 

Не, нямам връзка с интернет или тя не е достатъчно добра 3 

Не, работата ми не позволява работа от вкъщи 4 

Не, работата от разстояние не е разрешена / не е предложена от моя 

работодател 

5 

Не, поради други причини 6 
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ДОХОДИ НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 година       

P28. През 2020 г. получавали ли сте доходи от заплати, надници или друг доход  
като нает от държавен или частен работодател?   

(независимо дали работата Ви е била постоянна, временна или случайна,  
дали сте имал или не писмен договор с работодателите си)  

Да 1  
Не 2 >> в. P43 

 
 
P29. При колко работодатели сте работили  през 2020 година ?   

Един 1 
Двама и повече 2 

 
 
P30. Като имате предвид всички работодатели, при които сте работили през 2020 г.,  

какви договори имахте с всеки от тях?        
 (посочете всеки верен отговор!)  

Трудови правоотношения   1 >> в. Р31 
Служебни правоотношения 2 >> в. Р31 

Граждански договор/ на хонорар 3 >> в. P43.1 
Договор за управление и контрол 4 >> в. P43.2 

Без писмен договор 5 >> в. P43.3 
       

 
Р31. Знаете ли годишната сума, която сте получили  като доход през 2020 г. за всяка работа  

поотделно?  
Да 1 >> в. P32 
Не 2 >> в. P33 

 
Р32. Моля посочете общо колко получавахте за всяка работа поотделно! 
 

 1-ва работа по трудови/служебни правоотношения    PY010 

 

32.1.1. Нетно възнаграждение   …………………. годишна сума 

32.1.2. Платихте ли данък върху доходите?       HY140 
Да 1 
Не 2 

32.1.3. Имахте ли социални осигуровки? 
Да, социални и здравни 1   

Да, само социални 2   
Да, само здравни 3   

Нямам осигуровки 4  >> в. Р32.2.1 или 
в. Р34 Не знае 5 

 
32.1.4. Върху какъв доход се осигурявахте?  ……………….. годишна сума 
 
32.1.5. За чия сметка са осигуровките?  

Лични и работодател 1 
Само лични 2 

Само работодател 3 
Не знае 4 
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 2-ра работа по трудови/служебни правоотношения 

 

32.2.1. Нетно възнаграждение   ………………… годишна сума    PY010  

32.2.2. Платихте ли данък върху доходите?        HY140 
Да 1 
Не 2 

32.2.3. Имахте ли социални осигуровки? 
Да, социални и здравни 1   

Да, само социални 2   
Да, само здравни 3   

Нямам осигуровки 4  
>> в. Р34 

Не знае 5 
 

32.2.4. Върху какъв доход се осигурявахте?  ……………….. годишна сума 

32.2.5. За чия сметка са осигуровките?  
Лични и работодател 1 

Само лични 2 
Само работодател 3 

Не знае 4 

 
 
 
P33. Бихте ли посочили какво месечно възнаграждение получавахте  

за всяка работа по отделно през 2020 година? 
 
 1-ва работа по трудови/служебни правоотношения 

 
33.1.1. за какъв период ви плащаха   33.1.2. брой 

седмично 1  
месечно 2  

 
33.1.3. Нетно възнаграждение ………………… лева      PY010  
 
33.1.4. Платихте ли данък върху доходите?        HY140 

Да 1 
Не 2 

33.1.5. Имахте ли социални осигуровки?  
Да, социални и здравни 1   

Да, само социални 2   
Да, само здравни 3   

Нямам осигуровки 4  >> в. Р33.2.1 или 
в. Р34 Не знае 5 

 
33.1.6. Върху какъв доход се осигурявахте? ……………………………. лева  МОД 1 

 
33.1.7. За чия сметка са осигуровките?   

Лични и работодател 1 
Само лични 2 

Само работодател 3 
Не знае 4 
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 2-ра работа по трудови/ служебни правоотношения 
   

33.2.1. за какъв период ви плащаха   33.2.2. брой 
седмично 1  

месечно 2  
33.2.3. Нетно възнаграждение ………………… лева      PY010  
33.2.4. Платихте ли данък върху доходите?       HY140 

Да 1 
Не 2 

33.2.5. Имахте ли социални осигуровки? 
Да, социални и здравни 1   

Да, само социални 2   
Да, само здравни 3   

Нямам осигуровки 4  
>> в. Р34 

Не знае 5 
        
33.2.6. Върху какъв доход се осигурявахте? ……………………………. лева  МОД 1 
33.2.7. За чия сметка са осигуровките?  

Лични и работодател 1 
Само лични 2 

Само работодател 3 
Не знае 4 

 
P34. През 2020 г. получавали ли сте някои от изброените допълнителни парични  

възнаграждения:          PY010 
 Да Не Годишна сума 
P34.1.  Добавка за извънредно работно време 1 2  
P34.2.  Допълнително заплащане (за Великден, Коледа и т.н.) 1 2  
P34.3.  Акции  1 2  
P34.4.  Дивиденти (част от печалбата)  1 2  
P34.5.  Комисиони 1 2  
P34.6.  Бакшиши 1 2  
P34.7.  Други плащания 1 2  

 
P35.Тези допълнителни възнаграждения включени ли са в посочените от Вас нетни  

доходи (в. Р32 или в. Р33)?           
Да, включени са 1 

Не, не са включени 2 
 
Р36. През 2020 г.  ползвали ли сте от местоработата Ви              PY020  

безплатно или на по-ниски цени, някои от изброените 
стоки и услуги: 

Да 
безплатно 

Да, на по-
ниски цени 

Не 
Брой 

месеци 
Месечна   

сума 

P36.1. Купони за покупка на хранителни и др. стоки и 
услуги 

1 2 3 
  

P36.2. Храна в служебен стол 1 2 3   
P36.3. Телефон (вкл. мобилен телефон) 1 2 3   
P36.4. Служебен транспорт или карта за пътуване 1 2 3   
P36.5. Покриване на разходите Ви  за наем на жилището 1 2 3   
P36.6. Покриване на разходите на домакинството Ви  за 
електричество, газ и вода 

1 2 3 
  

P36.7. Стоки и услуги, произведени /предоставени от 
работодателя 

1 2 3 
  

P36.8. Други стоки и услуги 1 2 3   
Aнкетьор! В колона сума се вписва левовата равностойност на стоката или услугата, изчислена по пазарни цени. На 
съответния ред за всеки отговор "Да" (1 или 2) се вписва средномесечната сума на поетите от работодателя разходи.
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P37. Когато работехте като нает през 2020 г.  (независимо от договора с работодателите  

Ви ) имахте ли на разположение кола,  предоставена Ви за ползване (включително и  
за лични нужди ) от компанията, фирмата и др., в която работехте?          PY021 

 
Да 1  
Не 2 >> в. P43 

P38. Бихте ли посочили каква кола ползвахте 
  през повечето време?     Марка  …………………………..  
         Модел  ……………………………  
P39. Колко месеци през 2020 г. общо ползвахте  

тази (или друга подобна) кола?    Брой месеци      ………………  
   
P40. Колко километра средно на месец изминахте с автомобила?  Км …………….  
            
Р41. Имахте ли ограничения/лимит на разходите за зареждане с гориво? 
 

Да 1  Моля посочете средномесечния лимит в лева 

Не 2   

 
Р42. Поемаше ли Вашият работодател застраховката на колата и/или текущ ремонт? 

Да 1 
Не 2 

 
P43. През 2020 г. получавали ли сте доходи/възнаграждения  от:     

P43.1. Работа по граждански договори, на хонорар и др.     
Да 1  
Не 2 >> в. P43.2 

43.1.1. Брутно възнаграждение ……………………….  годишна сума     PY010G 

43.1.2. Данък  …………………. годишна сума       HY140 

43.1.3. Осигуровки ………………… годишна сума       HY140  

43.1.4. Нетно възнаграждение  …………………………. годишна сума    PY010N 

 43.1.5. Нетната сума е получена чрез:   Платени осигуровки и данъци 1 
Платени данъци 2 

Платени осигуровки 3 
Не знае  4 

Брутната е равна на нетната  5 
               

P43.2. Участие в управителни и контролни органи на предприятия/фирми 
 (борд на директорите и др.)  

Да 1  
Не 2 >> в. P43.3 

43.2.1. Брутно възнаграждение …………………….  годишна сума     HY090G 

43.2.2. Данък  …………………… годишна сума       HY140 

43.2.3. Осигуровки …………………… годишна сума       HY140 

43.2.4. Нетно възнаграждение …………………….. годишна сума     HY090N  

43.2.5. Нетната сума е получена чрез:  Платени осигуровки и данъци 1 
Платени данъци 2 

Платени осигуровки 3 
Не знае  4 

Брутната е равна на нетната  5 
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P43.3. Работа без писмен договор с работодателя  

Да 1  
Не 2 >> в. P44 

43.3.1. Нетно възнаграждение …………………… годишна сума     PY010G  
43.3.2. Плащахте ли данък?      

Да 1  Моля посочете сумата 

Не 2 >> в. P44  
 
43.3.3. Имахте ли социални осигуровки?   

Да, социални и здравни 1   
Да, само социални 2   

Да, само здравни 3   
Нямам осигуровки 4  

>> в. Р44 
Не знае 5 

43.3.4. Върху какъв доход се осигурявахте?  
      ………..……………… годишна сума 

ДОХОДИ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2020 Г.     

P44. През 2020 г. получавали ли сте доходи от самостоятелна стопанска дейност ? 
 (собственик/съсобственик на фирма, едноличен търговец)        

Да 1  
Не 2 >> в. P51 

P45. Колко месеца през 2020 г. извършвахте  
самостоятелна стопанска дейност?    Месеци …………………..   

  
P46. Какъв е годишният размер на личния Ви доход, получен от дейността на  

фирмата Ви? (частта от приходите, получени за лично потребление) след приспадане на разходите  
за възнаграждения на персонала, наем на помещения и друг вид плащания 

      годишен размер на дохода ………………………….. PY050 

P46.1. Моля, посочете каква е сумата:  
Брутна 1 
Нетна 2 

Р47. Какъв данък платихте и в какъв размер?    годишна сума  HY140 
Патентен данък 1  

Данък върху годишна данъчна основа 2  

Не знае 3  

Не съм плащал данъци 4  
 
Р48. Какви лични вноски за социално осигуряване направихте     HY140 

и в какъв размер?              годишна сума 
Само здравни 1  

Само социални 2  

Здравни и социални 3  

Не съм се осигурявал 4  
 
Р49. През 2020 г. вземахте ли за покриване на лични или на домакинството Ви 

нужди, пари или продукти от Вашата фирма?      PY050 
  годишна сума 

Да 1  

Не 2 >> в. P51 

 
Р50. Сумата посочена във в. Р49 включена ли е  в дохода Ви посочен във в. Р46? 

Да 1 
Не 2 
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Р51. През 2020 г. получавали ли сте доходи от : 
       

P51.1. Упражняване на свободна професия 
Да 1  
Не 2 >> в. P51.2 

51.1.1. Брутно възнаграждение ……………………… годишна сума     PY050G 

51.1.2. Данък    ……………… годишна сума    

51.1.3. Осигуровки ……………….   годишна сума 

51.1.4. Нормативно признати разходи за дейността ……………………. годишна сума 

51.1.5. Нетно възнаграждение ………………………. годишна сума     PY050N 

51.1.6. Нетната сума е получена чрез: 
Платени осигуровки и данъци 1 

Платени данъци 2 
Платени осигуровки 3 

Не знае 4 
Брутната е равна на нетната 5 

 
P51.2. Упражняване на занаят 

Да 1  
Не 2 >> в. P51.3 

51.2.1. Брутно възнаграждение ……………………… годишна сума     PY050G 

51.2.2. Данък    ……………… годишна сума    

51.2.3. Осигуровки ……………….   годишна сума 

51.2.4. Нормативно признати разходи за дейността …………………….  годишна сума 

51.2.5. Нетно възнаграждение ………………………. годишна сума     PY050N 

51.2.6. Нетната сума е получена чрез: 
Платени осигуровки и данъци 1 

Платени данъци 2 
Платени осигуровки 3 

Не знае 4 
Брутната е равна на нетната 5 

   
 
P51.3. Продажба на собствени изобретения, произведения на науката и изкуството,  

 авторски и лицензионни възнаграждения.  
Да 1  
Не 2 >> в. P51.4 

51.3.1. Брутно възнаграждение ……………………… годишна сума     PY050G 

51.3.2. Данък   ……………… годишна сума    

51.3.3. Осигуровки ……………….   годишна сума 

51.3.4. Нормативно признати разходи за дейността ……………………. годишна сума 

51.3.5. Нетно възнаграждение ………………………. годишна сума     PY050N 

51.3.6. Нетната сума е получена чрез: 
Платени осигуровки и данъци 1 

Платени данъци 2 
Платени осигуровки 3 

Не знае 4 
Брутната е равна на нетната 5 
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P51.4. Възнаграждения за изпълнение на  артисти – изпълнители         Да 1  

                                                                                                                                                               Не 2 >> в. P52 
51.4.1. Брутно възнаграждение ……………………… годишна сума     PY050G 

51.4.2. Данък     ……………… годишна сума    

51.4.3. Осигуровки ……………….  годишна сума 

51.4.4. Нормативно признати разходи за дейността ……………………. годишна сума 

51.4.5. Нетно възнаграждение ………………………. годишна сума     PY050N 

51.4.6. Нетната сума е получена чрез:                 Платени осигуровки и данъци 1 
Платени данъци 2 

Платени осигуровки 3 
Не знае 4 

Брутната е равна на нетната 5 
 
P52. През 2020 г. получавали ли сте доходи и в какъв размер от продажба на непреработена 

  растителна и животинска продукция  като регистриран: 

 P52.1. Земеделски производител  Да 1  

                                                                                                     Не 2 >> в. P52.2 
52.1.1. Брутно възнаграждение ……………………… годишна сума     PY050G 

52.1.2. Данък  ………………  годишна сума 

52.1.3. Осигуровки ……………….  годишна сума 

52.1.4. Нормативно признати разходи за дейността ……………………. годишна сума 

52.1.5. Нетно възнаграждение ………………………. годишна сума     PY050N 

 52.1.6. Нетната сума е получена чрез:                Платени осигуровки и данъци 1 
Платени данъци 2 

Платени осигуровки 3 
Не знае 4 

Брутната е равна на нетната 5 
 

P52a. Анкетьор! Моля, уточнете сумите записани във в. Р52.1 посочени ли са в домакинската карта.  

                                                     Да 1 
                                                                                                                              Не 2 
 

 P52.2. Тютюнопроизводител  Да 1  
                                                                                                        Не 2 >> в. P53 

52.2.1. Брутно възнаграждение ……………………… годишна сума     PY050G 

52.2.2. Данък  ………………  годишна сума 

52.2.3. Осигуровки ……………….  годишна сума 

52.2.4. Нормативно признати разходи за дейността ……………………. годишна сума 

52.2.5. Нетно възнаграждение ………………………. годишна сума     PY050N 

52.2.6. Нетната сума е получена чрез:              Платени осигуровки и данъци 1 
Платени данъци 2 

Платени осигуровки 3 
Не знае 4 

Брутната е равна на нетната 5 
 

P52б. Анкетьор! Моля, уточнете сумите записани във в. Р52.2. посочени ли са в домакинската карта.  
Да 1 
Не 2 
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ДОХОДИ ОТ ПЕНСИИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ      

Р53. През 2020 г.  кои от изброените  доходи от ПЕНСИИ и ДОБАВКИ към тях получихте,  
в какъв размер и за колко месеца?         

Вид пенсия :  
Да Не 

Средно на 
месец в лева 

Брой 
месеци 

 

P53.1. Пенсия за осигурителен стаж и възраст 
 - социална пенсия за старост; 

1 2   PY102 

P53.2. Пенсия за инвалидност 
- социална пенсия за инвалидност; 

1 2   PY132 

P53.3. Наследствена пенсия /Месечна помощ за лице 
без право на наследствена пенсия 

1 2   PY112 

P53.4. Пенсия от доброволно пенсионно осигуряване 1 2   PY080 

P53.5. Пенсия от чужбина 1 2   PY102 

P53.6. Друга пенсия 1 2   PY103 

Добавки към пенсия: 
P53.7. Добавка за чужда помощ 1 2    
P53.8. Добавка от пенсия на починал съпруг/а 1 2    
P53.9. Други добавки 1 2    
Р53.10. Включени ли са тези добавки към основния 
вид пенсия 

1 2 x x 
 

  
P54. През 2020 г.  кои от изброените  доходи от ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ получихте, 

в какъв размер и за какъв период?         

Вид обезщетение/помощ :  
Да Не 

Средно на 
месец в лева 

Брой 
месеци 

 

P54.1. Обезщетение за временна неработоспособност 1 2   PY122 

P54.2. Други парични помощи на осигурени лица:    

- пенсия за инвалидност, когато няма основание за 
отпускане на пенсия 

1 2   PY122 

- еднократна помощ при смърт на осигуреното 
лице 

1 2  х PY122 

P54.3. Обезщетение за безработица 1 2   PY092 

P54.4. Обезщетение при съкращение /пенсиониране 1 2   PY092 

P54.5. Обезщетение за бременност и раждане 1 2   HY052 

P54.6. Обезщетение за отглеждане на дете до 2 години 1 2   HY052 

P54.7. Стипендия/Евростипендия 1 2   PY143 

P54.8. Други помощи за образование 1 2   PY143 
Анкетьор!  В отговорите на въпроси Р54.5 и Р54.6 се посочват обезщетенията за дете, 

   получавани от осигурени майки.         
 
P55.1. През 2020 г. получавали ли сте:   
       

Р55.1. ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ съобразно вида на увреждането, в какъв размер и за колко месеца? 
   Да Не Месечна 

сума (лева) 
Брой 
месеци 

 

Р55.1.1. Осигуряване на помощни средства, приспособления 
и медицински изделия 

1 2 
  PY133 

или 

Р55.1.2.Покупка на лично моторно превозно средство 1 2   РУ134 

Р55.1.3. Приспособяване на жилище 1 2    
Р55.1.4. Балнеолечение и/или рехабилитационни услуги 1 2    
Р55.1.5. Наем на жилище      
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P55.2. МЕСЕЧНА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА, в какъв размер и за колко месеца? 
       Месечна сума (лева) Брой месеци  

Да 1     PY134 

Не 2    

ДОХОД ОТ СОБСТВЕНОСТ, ИНВЕСТИЦИИ, АКЦИИ, ЛИХВИ И ДРУГИ  

P56. През 2020 г. получавали ли сте доход от отдаване на движимо и недвижимо  
имущество (вкл. неселскостопанска земя) под наем?     HY040  

Да 1  
Не 2 >> в. P58 

Р57. Какъв е годишният размер на доходите Ви, получени от отдаване на движимо и  
недвижимо имущество под наем през 2020 г.?       

 P57.1. Годишен размер на дохода ……………………..  лева   HY040 
 P57.2. Посоченият доход е:   

Брутен доход 1 
Нетен доход 2 

P57.3. Годишен размер на данъка  ……………………… лева   HY140 
    Не знае/не съм плащал данък    1    

 
Р58. През 2020 г. получавали ли сте доход от продажба на  

движимо и недвижимо имущество?  
Да 1  
Не 2 >> в. P60 

 
Р59. Какъв е годишният размер на доходите Ви, получени от продажба  на движимо и  

недвижимо имущество през 2020 година?        
 P59.1. Годишен размер на дохода ………………………. лева   HY090 

 P59.2. Посоченият доход е:   
Брутен доход 1 
Нетен доход 2 

P59.3. Годишен размер на данъка ……………………….. лева   HY140 

     Не знае/не съм плащал данък    1    
 
Р60. През 2020 г. получавали ли сте доход от лихви, акции,   

бизнес инвестиции и др.?  
Да 1  
Не 2 >> в. P62 

 
Р61. Какъв е годишният размер на доходите Ви, получени от лихви, акции, 

бизнес инвестиции и други?          
 P61.1. Годишен размер на дохода ……………………….. лева   HY090 

 P61.2. Посоченият доход е:   
Брутен доход 1 
Нетен доход 2 

  P61.3. Годишен размер на данъка ………………………… лева   HY140 
     Не знае/не съм плащал данък     1    

 
P62. Правили ли сте вноски за доброволно пенсионно  

осигуряване/застраховане през 2020 година?    
Да 1  
Не 2 >> в. P64 

P63. Каква е общата сума на направените от Вас  
пенсионни вноски за 2020 година?  ………………………… лева  PY035 
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P64. Правили ли сте дарения в полза на други лица, лечебни заведения, фондове,културни  
институти, общини и др., за което сте ползвали данъчни облекчения?   

    
Да 1  
Не 2 >> в. P66 

 
P65. Каква е общата сума на направените от Вас дарения? …………………….. лева  
 
 
РHY150 Финансова помощ (финансирана от правителството) от схеми свързани с COVID-19 през 
2020 г. 
 
Получихте ли някаква финансова помощ (финансирана от държавата) за подкрепа през 2020 г.: 
 Да Не Годишна сума 
Помощи за работници (за намалено работно време; за периода когато лицето е принудено да остане у дома; за 
временно съкращаване; допълнителни помощи към заплатата; помощи, които имат за цел да заместят 
загубата на доход и други) 

РHY150_1 Допълнително възнаграждение за медицинските 
специалисти 
 

1 2  

РHY150_2 Мярка за запазване на заетостта в секторите 
"ТРАНСПОРТ" И "ТУРИЗЪМ" под формата на трудово 
възнаграждение 
 

1 2  

РHY150_3 Заетост за теб 
 

1 2  

РHY150_4 Държавна помощ от 290 лв. за запазване на 1 работно 
място под формата на трудово възнаграждение 
 

1 2  

РHY150_5 Еднократна помощ за лица от първа линия за ползване 
на основни туристически услуги за вътрешен туризъм 
 

1 2  

РHY150_6 Проект "Родители в заетост" 
 

1 2  

Специални помощи в подкрепа на самонаетите 

РHY150_7 Мярка за запазване на заетостта в секторите 
"ТРАНСПОРТ" И "ТУРИЗЪМ" под формата на парично 
обезщетение 
 

1 2  

РHY150_8 Финансова подкрепа на програми и проекти на частни 
културни организации, дейци и творци, осъществяващи дейност 
на свободна практика в условията на извънредна епидемична 
обстановка 

1 2  

РHY150_9 Творчески стипендии за подпомагане на млади и 
изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на 
културата 

1 2  

РHY150_10  Други парични помощи за наети и самонаети лица 1 2  

 
 
PHY151. Посочената сума от помощи, финансирани от държавата, включена ли е в основното Ви 

възнаграждение? 
 

Да 1 
Не 2 
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ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ    

P66. Как най-общо оценявате Вашето здраве?       PH010 

Много добро 1 
Добро 2 

Задоволително 3 
Лошо 4 

Много лошо 5 
 
P67. Имате ли продължително (хронично) заболяване или здравен проблем,  

който се очаква да продължи 6 или повече месеца?      PH020  
Да 1 
Не 2 

 
P68. През последните 6 и повече месеца били ли сте ограничени при извършване на  

обичайните за хората дейности в личния живот или работата си поради  
здравословен  проблем?         PH030 

 Можете ли да кажете, че сте били:   
Да, силно ограничен  1 

Да, ограничен  2 
Не  3 

 
P69. Имате ли призната от ТЕЛК/НЕЛК процент трайно намалена работоспособност  

или степен на увреждане?  
Да 1  
Не 2 >> в. P71 

P70. Какъв процент трайно намалена работоспособност 
или степен на увреждане имате?         

до 50% 1 
50 - 70% 2 
71 - 90% 3 

Над 90% без придружител 4 
Над 90% с придружител 5 

 
P71. Имали ли сте през последните 12 месеца случай, когато наистина сте се нуждаели  

от медицински преглед или лечение?       PH040  
 

Да, имаше поне един такъв случай, в който имах наистина нужда 1 >> в. P71А 
Не, не съм имал нужда от медицински преглед или лечение 2 >> в. РН090 

 
Р71А. Получавали ли сте медицински преглед или лечение  

всеки път, когато сте имали нужда?  
   

Да, получавал съм всеки път, когато съм имал нужда 1 >> в. РН090 
Не, имаше поне един случай, в който не получих  2  

 
P72. Коя беше основната причина, поради която не получихте  

медицински преглед или лечение?        PH050  
 

Не мога да си позволя/прекалено скъпо/Не се покрива от здравната каса 1 
В списъка на чакащите съм 2 

Не мога да намеря време, поради служебни ангажименти, отглеждане на деца и др.причини 3 
Прекалено отдалечено /няма удобен транспорт/ 4 

Имам страх от лекари, болници, прегледи,  лечение 5 
Изчаках здравния ми проблем да се оправи от само себе си 6 

Не познавам добър лекар, специалист 7 
Други причини 8 
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P72a Смятате ли, че незадоволената Ви нужда от медицински преглед или лечение е поради  

кризата с COVID-19?          PH051  
Да 1  

Не 2   
 
РН090. Колко пъти през последните 12 месеца се консултирахте с Вашия  

общопрактикуващ лекар?    
Нито веднъж 1 

1-2 пъти 2 
3-5 пъти 3 
6-9 пъти 4 

10 или повече пъти 5 
 
РН100. Колко пъти през последните 12 месеца се консултирахте с лекар специалист? 

Нито веднъж 1 
1-2 пъти 2 
3-5 пъти 3 
6-9 пъти 4 

10 или повече пъти 5 
 
HS200.1. През последните 12 месеца имахте ли разходи свързани с медицински преглед или 
лечение? 

Да 1  
Не 2 >> в. P73 

  
HS200.2. До колко разходите за медицински преглед или лечение през последните 12 

месеца се отразяват върху финансовото Ви положение ?   
Натоварват го тежко 1 

Натоварват го в известна степен 2 
Не го натоварват въобще 3 

 
P73. Имали ли сте през последните 12 месеца случай, когато наистина сте се нуждаели 

от стоматологичен преглед или лечение?       PH060  
 

Да, имаше поне един такъв случай, в който имах наистина нужда 1  
Не, не съм имал нужда от стоматологичен преглед или лечение 2  >> в. РН080 

 
Р73А. Получавали ли сте стоматологичен преглед или лечение  

всеки път, когато сте имали нужда? 
 

Да, получавал съм всеки път, когато съм имал нужда 1 >> в. РН080 
Не, имаше поне един случай, в който не получих  2  

             
 
P74. Коя беше основната причина поради която не получихте  

стоматологичен преглед или лечение?       PH070 
 

Не мога да си позволя/прекалено скъпо/Не се покрива от здравната каса 1 
В списъка на чакащите съм 2 

Не мога да намеря време, поради служебни ангажименти, отглеждане на деца и др.причини 3 
Прекалено отдалечено /няма удобен транспорт/ 4 

Имам страх от лекари, болници, прегледи,  лечение 5 
Изчаках здравния ми проблем да се оправи от само себе си 6 

Не познавам добър лекар, специалист 7 
Други причини 8 
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P74a Смятате ли, че незадоволената Ви нужда от стоматологичен преглед  

или лечение е поради кризата с COVID-19?       PH071  
Да 1  
Не 2   

 
РН080. Колко пъти през последните 12 месеца посетихте стоматолог или  

ортодонт  (специалист по ортопедична стоматология) за себе си? 
 Нито веднъж 1 

1-2 пъти 2 
3-5 пъти 3 
6-9 пъти 4 

10 или повече пъти 5 
 
HS210.1. През последните 12 месеца имахте ли разходи свързани със стоматологичен  

преглед или лечение?    
Да 1  
Не 2 >> в. HS220.1 

 
HS210.2. До колко разходите за стоматологичен преглед или лечение през последните 12 
  месеца се отразяват върху финансовото Ви положение ?  
 

Натоварват го тежко 1 
Натоварват го в известна степен 2 

Не го натоварват въобще 3 
 
HS220.1. През последните 12 месеца имахте ли разходи свързани със закупуване на лекарства?
  

Да 1  
Не 2 >> в. PH122 

 
HS220.2. До колко разходите за лекарства през последните 12 месеца  
 се отразяват върху финансовото Ви положение ?  

Натоварват го тежко 1 
Натоварват го в известна степен 2 

Не го натоварват въобще 3 
 
PH122. Когато работите, кое от следните твърдения най-добре описва това, което  

обичайно правите?            
 Бихте ли казали, че: 

Предимно сте в седнало положение 1 
Предимно стоите в изправено положение 2 

Предимно ходене или задачи, свързани с умерени физически усилия 3 
Предимно тежък физически труд или работа, изискващи големи физически усилия 4 

Не извършва никакви дейности, свързани с работа 5 
               

 

PH132. В една обичайна за Вас седмица колко често се занимавате с някаква  
физическа активност (без работа)?  
(спорт, фитнес, йога, танци и др.)     

Два пъти или повече на ден 1 
Веднъж дневно 2 

От 4 до 6 пъти седмично 3 
От 1 до 3 пъти седмично 4 

По-малко от веднъж седмично 5 
Никога 6 
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PH142. Колко често ядете плодове?  
Моля, изключете всички видове сокове – прясно изцедени или от концентрат! 
 

Два пъти или повече на ден 1 
Веднъж дневно 2 

От 4 до 6 пъти седмично 3 
От 1 до 3 пъти седмично 4 

По-малко от веднъж седмично 5 
Никога 6 

 
PH152. Колко често ядете зеленчуци или салата?        

  (с изключение на картофи и всички видове сокове )  

Два пъти или повече на ден 1 
Веднъж дневно 2 

От 4 до 6 пъти седмично 3 
От 1 до 3 пъти седмично 4 

По-малко от веднъж седмично 5 
Никога 6 

                    
PH101. Затруднявате ли се да виждате, дори ако носите очила/контактни лещи?    

Бихте ли казали, че виждате:  
Без затруднение 1 

С известно затруднение 2 
С голямо затруднение 3 

Не мога изобщо/сляп съм 4 
  
PH111. Затруднявате ли се да чувате, дори ако носите слухов апарат?   

 Бихте ли казали, че чувате:  
Без затруднение 1 

С известно затруднение 2 
С голямо затруднение 3 

Не мога изобщо/глух съм  4 
 
PH121. Затруднявате ли се да ходите и/или да изкачвате и/или слизате по стълби?  
 Бихте ли казали, че:  

Без затруднение 1 
С известно затруднение 2 

С голямо затруднение 3 
Не мога изобщо/ неподвижен съм  4 

 
PH131. Имате ли затруднения със спомнянето/припомнянето/запомняне или концентрацията?
 Бихте ли казали, че:  

Нямам затруднение 1 
Имам известно затруднение 2 

Имам голямо затруднение 3 
Не мога изобщо  4 

 
PH141. Имате ли затруднения при полагане на грижи за себе си, като  

миене на цялото тяло или обличане? 
Нямам затруднение 1 

Имам известно затруднение 2 
Имам голямо затруднение 3 

Не мога изобщо да се мия или обличам  4 
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PH151. Имате ли затруднения при общуване (в ежедневни езикови ситуации –  

например лицето да разбира другите и те да го разбират)? 
 

Нямам затруднения 1 
Имам известно затруднение 2 

Имам голямо затруднение 3 
Не мога изобщо да общувам  4 

 
PH110А. Колко тежите без дрехи и обувки?    ……………… кг    
  
PH110В. Колко сте висок (а) без обувки?  ……………… см    

 
PH171. Пушихте ли през последните 12 месеца? (цигари и всички видове тютюневи изделия,  

електронни цигари или други електронни устройства)?  
 

Да, всеки ден 1 
Да, няколко пъти седмично 2 

Да, няколко пъти месечно 3 
Да, няколко пъти годишно 4 

Изобщо не пуша 5 
 
  
PH180. През последните 12 месеца колко често употребявахте някакви алкохолни напитки? 

 (бира, вино, концентрат, ликьор, ракия, други алкохолни напитки, вкл. домашно направени) 
 

Всеки ден 1 
Няколко пъти седмично 2 

Няколко пъти месечно 3 
Няколко пъти годишно 4 

Изобщо не пия 5 
 
PMH010: Смятате ли, че пандемията от COVID-19 предизвика промяна в емоционалното Ви  

състояние през изминалите 12 месеца? 

(Психично здраве трябва да се разбира като емоционални реакции, включително облекчение, страх и безпокойство, 

 стрес, тъга, гняв, щастие, безопасност и др., влияещи на вашето ежедневно настроение или поведение) 

Да, повлия ми негативно 1  

Да, повлия ми положително 2  

Не, не ми оказа влияние 3  

ОСНОВНИ ПОТРЕБНОСТИ И СВОБОДНО ВРЕМЕ 

Можете ли да си позволите, ако желаете: Да 
Не, по 

финансови 
причини 

Не, по 
други 

причини 

 

PD1.  Подмяна на износени дрехи със закупуването на нови 1 2 3 PD020 

PD2.  Купуването на два чифта обувки в зависимост от сезона,    
           и/или за всички сезони 

1 2 3 PD030 

PD3.  Поне веднъж месечно среща с приятели/роднини за  
           питие/хапване (вкл. в домашни условия) 

1 2 3 PD050 

PD4.  Редовно участие в спортни и развлекателни дейности като   
            посещения на кино, на театър, на концерт и др. 

1 2 3 PD060 

PD5.  Всяка седмица да похарчите малка сума пари за лични нужди 1 2 3 PD070 

PD6.  Имате ли достъп до интернет в къщи, който можете да  
           използвате за лични нужди ( вкл. BlackBerry / iPhone),  
           различни безжични преносими устройства, лаптоп, настолен  
           компютър, телевизор и др.) 

1 2 3 PD080 
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МОДУЛ 2021 БЛАГОСЪСТОЯНИЕ 

Като цяло каква е степента Ви на удовлетвореност от:   
     Моля, отговорете по скалата от 0 до 10 

  "0" означава "напълно неудовлетворен", а                 "10" 
-  "напълно удовлетворен" 

Не може 
да 

прецени 
PW010 Живота Ви напоследък ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

PW030 Финансовото Ви положение? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

PW160 Личните Ви връзки? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

PW120 

Времето, с което разполагате, 
за да вършите неща, които 
харесвате? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
PW191. Смятате ли, че на повечето хора може да се има доверие? 
 

Моля отговорете по скалата от 0 до 10, където  
"0" означава "по принцип не се доверявам", а "10" -  " на повечето хора може да се има 
доверие" 

Не може да 
прецени 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 

 

 

Колко често сте се 
чувствали по следния 

начин? 
През 
цялото 
време 

През по-
голямата 
част от 
времето 

През част 
от 
времето 

През 
малка 
част от 
времето 

В нито 
един 
момент 

Не може 
да 

прецени 

PW090 Били сте щастлив/а 
1 2 3 4 5 9 

PW230 Чувствали сте се самотен 1 2 3 4 5 9 
 Моля, отговорете по скалата от 0 до 5 

 
 
 
PW180 Имате ли роднини, приятели или съседи, които бихте помолили за помощ,  

когато имате нужда? 
Да 1 

Не 2 

Нямам роднини, приятели, съседи 3 

 
PW240. Като цяло до каква степен сте съгласен, чувствате ли се изключен от обществото? 
 

Напълно съгласен/на 1 

Съгласен/на 2 

Нито съгласен/на, нито несъгласен/на 3 

Несъгласен/на 4 

Категорично несъгласен/на 5 

Не може да прецени 6 
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МОДУЛ 2021 УЧАСТИЕ В СОЦИАЛНИЯ И КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ 

 
 
PS010. Посещавали ли сте киносалон през последните 12 месеца? 

Да, най-много 3 посещения 1 

Да, повече от 3 посещения 2 

Не, поради финансови причини 3 

Не, поради липса на интерес  4 

Не, наблизо няма киносалон 5 

Не, поради липса на време 6 

Не, гледам филми по телевизия, чрез интернет 7 

Не, поради други причини 8 

 
PS020. Посещавали ли сте театър, опера, балет, концерт, танцови представления  

през последните 12 месеца? 
 

Да, най-много 3 посещения 1 

Да, повече от 3 посещения 2 

Не, поради финансови причини 3 

Не, поради липса на интерес  4 

Не, наблизо няма спектакли на живо 5 

Не, поради липса на време 6 

Не, поради други причини 7 

 
PS030 Посещавали ли сте галерии, музеи, исторически паметници, археологични обекти  

през последните 12 месеца? 
Да, най-много 3 посещения 1 

Да, повече от 3 посещения 2 

Не, поради финансови причини 3 

Не, поради липса на интерес  4 

Не, наблизо няма културни обекти 5 

Не, поради липса на време 6 

Не, поради други причини 7 

 

PS040 Посещавали ли сте спортни събития и мероприятия на живо през последните  12 месеца? 
 

Да, най-много 3 посещения 1 

Да, повече от 3 посещения 2 

Не, поради финансови причини 3 

Не, поради липса на интерес  4 

Не, наблизо няма спортни мероприятия 5 

Не, поради липса на време 6 

Не, гледам спортни събития и мероприятия по телевизия, чрез интернет 7 

Не, поради други причини 8 
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PS041 Практикувате ли някаква дейност (хоби) свързана с фотография, пеене,  
танцуване, рисуване, занаятчийство, писане на разкази и др. 

Ежедневно 1 

Всяка седмица (не всеки ден) 2 

Няколко пъти месечно (не всяка седмица) 3 

Веднъж месечно 4 

Поне веднъж годишно (по-малко от веднъж месечно)  5 

Никога 6 

 
PS042. Четете ли книги и колко книги прочетохте през последните 12 месеца,  

включително електронни и аудио книги)? 
Да, от 1 до 4 книги 1 

Да, от 5 до 9 книги 2 

Да, най-малко 10 книги 3 

Не, не може да си го позволи по финансови причини 4 

Не, поради липса на интерес  5 

Не, поради липса на време 6 

Не, нямам достъп до книги, вкл. електронни или аудио книги 7 

Не, поради други причини 8 

 
PS050 Колко често се срещате с Вашето семейство (роднини)? 
 

Ежедневно 1 

Всяка седмица (не всеки ден) 2 

Няколко пъти месечно (не всяка седмица) 3 

Веднъж месечно 4 

Поне веднъж годишно (по-малко от веднъж месечно) 5 

Никога 6 

Нямам семейство (роднини) 7 

 
PS060 Колко често се срещате с Вашите приятели? 
 

Ежедневно 1 

Всяка седмица (не всеки ден) 2 

Няколко пъти месечно (не всяка седмица) 3 

Веднъж месечно 4 

Поне веднъж годишно (по-малко от веднъж месечно) 5 

Никога 6 

 
 
PS070 Колко често контактувате с Вашето семейство (роднини)? 

Ежедневно 1 

Всяка седмица (не всеки ден) 2 

Няколко пъти месечно (не всяка седмица) 3 

Веднъж месечно 4 

Поне веднъж годишно (по-малко от веднъж месечно)  5 

Никога 6 

Нямам семейство (роднини) 7 
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PS080 Колко често контактувате с Вашите приятели? 
 

Ежедневно 1 

Всяка седмица (не всеки ден) 2 

Няколко пъти месечно (не всяка седмица) 3 

Веднъж месечно 4 

Поне веднъж годишно (по-малко от веднъж месечно)  5 

Никога 6 

 

PS110. През последните 12 месеца участвахте ли в официални доброволчески дейности? 

Да, към благотворителна организация 1 

Да, към културна организация 2 

Да, към спортна организация 3 

Да, към религиозна организация 4 

Да, към друга организация 5 

Не съм участвал в доброволчески дейности 6 

 
PS111. През последните 12 месеца участвахте ли в неформални доброволчески дейности? 

Да 1 

Не, поради липса на интерес 2 

Не, поради липса на време 3 

Не, поради друга причина 4 

 
PS102 Били ли сте активен гражданин през последните 12 месеца? (участие в мирен протест,  

подписване на петиция, участие в демонстрация, писане на писмо до политик,  
писане на писмо до медиите, участие в дейност свързана с някоя политическа партия) 
 

Да 1 

Не, поради липса на интерес 2 

Не, поради липса на време 3 

Не, поради друга причина 4 

 
 
 
 

КРАЙ НА ИНТЕРВЮТО! 


