
Модул ДОХОДИ И ОСНОВНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕЦАТА към въпросник за домакинството 
 

1 
 

ДОХОДИ НА ДЕЦАТА ПОД 16 ГОДИНИ 

Q28a. През 2016 г. имало ли е някое от децата под 16 години  
собствени  източници на доходи от:     

 Да Не Годишна сума  
Q28а.1. Пенсия от починал родител 1 2  

HY110 
Q28а.2. Пенсия за инвалидност 1 2  
Q28а.3. Стипендия 1 2  
Q28а.4. Други доходи  
(награди, работа през ваканцията и др., без трансфери между членовете на домакинството) 

1 2  

Анкетьор!  В колона " Годишна сума" се записва общия размер на годишните суми, получени от всички деца в домакинството.  

ОСНОВНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕЦАТА МЕЖДУ 1 И 15 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ 

Ако не могат да бъдат осигурени потребностите дори само на едно дете от домакинството, то това се отнася и за другите деца  
 

 HD2. Може ли Вашето домакинство да ОСИГУРИ потребностите на децата в 
домакинството, както следва: Да 

Не, по 
финансови 

причини 

Не, по 
други 

причини 

  

HD2.1 Купуването на нови дрехи за децата 1 2 3  HD100 

HD2.2 Купуването на два чифта обувки по размер в зависимост от сезона и/или за всички сезони 1 2 3  HD110 

HD2.3 Пресни плодове и зеленчуци веднъж дневно (без консервирани) 1 2 3  HD120 

HD2.4 Едно хранене включващо месо, пиле или риба (или еквивалента им при вегетарианците) поне 
веднъж дневно 

1 2 3  HD140 

HD2.5 Книги, които са подходящи за възрастта на децата (без учебници и учебни помагала) 1 2 3  HD150 

HD2.6 Екипировка за игри навън (колело, ролери, кънки и др.)  1 2 3  HD160 

HD2.7 Игри на закрито (образователни игри за малки деца, кубчета, домино, не се сърди човече, 
компютърни игри и др.)  

1 2 3  HD170 

HD2.8 Редовни занимания с плуване, свирене на музикален инструмент, участие в младежки 
организации и др. 

1 2 3  HD180 

HD2.9 Чествания на специални случаи (рождени и именни дни и др.)  1 2 3  HD190 

HD2.10 Канене на приятели за да си играят и похапнат от време на време  1 2 3  HD200 

HD2.11 Почивка извън дома поне една седмица в годината (вкл. празници със семейството, гостуване 
при роднини, приятели, организирана почивка от училището и т.н.) 

1 2 3  HD240 

HD2.12 Участие в училищни екскурзии, дейности и тържества, за които се плаща 1 2 3 4 HD210 

HD2.13 Подходящо място за учене или писане на домашни 1 2 3 4 HD220 

* Ако детето не посещава училище моля посочете отговор 4 
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Модул 2017 НЕПОСРЕЩНАТИ НУЖДИ ОТ ПРЕГЛЕД ИЛИ ЛЕЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА 

Информацията за непосрещнати нужди от преглед или лечение при лекар или стоматолог/ортодонт 
за деца се прилага на ниво домакинство и се отнася до всички деца в домакинството като цяло. 
 
НС010.1. Имало ли е през последните 12 месеца случай, когато Вашето дете/деца наистина се е 
нуждаело от медицински преглед или лечение? 

Да 1  
Не 2 >>в. HC030.1  

 
HC010.2. Получавало ли е Вашето дете/деца медицински преглед или лечение всеки път, когато 
е имало нужда? 

Да 1 >> в. HC030.1 
Не 2   

HC020. Коя беше основната причина, поради която Вашето дете не получи медицински преглед 
или лечение? 

Не може да си позволим (прекалено скъпо) 1 
В списъка на чакащите сме 2 

Не мога да намеря време, поради служебни ангажименти, отглеждане на 
деца и др. причини 

3 

Прекалено отдалечено/ няма удобен транспорт 4 
Други причини 5 

               Моля уточнете: 

 
 
HC030.1. Имало ли е през последните 12 месеца случай, когато Вашето дете/деца наистина се е 
нуждаело от стоматологичен преглед или лечение? 

Да 1  
Не 2 >> край на модула  

 
HC030.2. Получавало ли е Вашето дете/деца стоматологичен преглед или лечение всеки път, 
когато е имало нужда?  

Да 1 >> край на модула 
Не 2   

 
HC040. Коя беше основната причина, поради която Вашето дете не получи стоматологичен 
преглед или лечение? 

Не може да си позволим (прекалено скъпо) 1 
В списъка на чакащите сме 2 

Не мога да намеря време, поради служебни ангажименти, отглеждане на 
деца и др. причини 

3 

Прекалено отдалечено/ няма удобен транспорт 4 
Други причини 5 

               Моля уточнете: 

 
 

КРАЙ НА МОДУЛА 


