
Модул 2013: „Благополучие” 
 
 
       Регламент (ЕС) № 62/2012 на Комисията определя списъка на целевите 
второстепенни променливи, свързани с благополучието. Модул 2013 включва въпроси, 
отнасящи се до цялостното възприемане на живота, материални условия, здраве, 
удовлетворение от работа и личното време, доверие по отношение на политическата и 
правната система, свободно време и околна среда. 
 

Всички въпроси от модула се задават на индивидуално ниво и на тях отговарят 
всички лица в домакинството на възраст 16 и повече години. Не се допуска косвено 
интервю. Референтния период за почти всички целеви променливи е текущата ситуация 
(в момента на интервюто). Въпросите, които са свързани с емоционалното състояние на 
респондента се отнасят за последните 4 седмици. 
 
Основни характеристики на Модул 2013 Благополучие: 
 
• Единици на наблюдение: Събира се информация за всички настоящи членове на 

домакинството или, ако е приложимо, за всички избрани респонденти на възраст 16 
и повече години. 

 
• Начин на събиране на данните: Предвид вида на събираната информация са 

разрешени само директни събеседвания. По-конкретно не е разрешено събиране на 
данни чрез разговор с посредник. 

 
• Период на наблюдение: Референтният период за всички целеви променливи е 

текущата ситуация, освен за променливи по отношение на емоционалното 
благополучие, които се отнасят до последните четири седмици. 

 
• Целеви променливи: Модул 2013 съдържа 22 променливи, които се събират на 

индивидуално ниво. Тези променливи са следните: 
 

Цялостно възприемане на живота 
• PW010 Обща удовлетвореност от живота - оценки от 0 (напълно 

неудовлетворен) до 10 (изцяло удовлетворен) 
• PW020 Смисъл на живота – оценки от 0 (напълно неудовлетворен) до 10 (изцяло 

удовлетворен) 
  

Материални условия за живот 
• PW030 Задоволеност по отношение на финансовото положение – оценки от 0 

(напълно неудовлетворен) до 10 (изцяло удовлетворен) 
• PW040 Задоволеност по отношение на жилищното настаняване – оценки от 0 

(напълно неудовлетворен) до 10 (изцяло удовлетворен) 
• PW050 Пребиваване в състояние на силна нервна възбуда: 

1. Непрекъснато 
2. По-голяма част от времето 
3. Част от времето 
4. Малка част от времето 
5. Липса на период на силна нервна възбуда 
9.      Не знае 



       
• PW060 Пребиваване в унило настроение 

1. Непрекъснато 
2. По-голяма част от времето 
3. Част от времето 
4. Малка част от времето 
5. Липса на период на унило настроение 
9.    Не знае 
                                 

• PW070 Усещане за спокойствие и умиротвореност 
1. Непрекъснато 
2. По-голяма част от времето 
3. Част от времето 
4. Малка част от времето 
5. Липса на усещане за спокойствие и умиротвореност 
9.    Не знае 
 

• PW080 Усещане за обезсърчаване и потиснатост 
1. Непрекъснато 
2. По-голяма част от времето 
3. Част от времето 
4. Малка част от времето 
5. Липса на усещане за обезсърчаване и потиснатост 
9.    Не знае 
 

• PW090 Усещане за  щастие 
1. Непрекъснато  
2. По-голяма част от времето  
3. Част от времето  
4. Малка част от времето  
5. Липса на усещане за щастие 
9.   Не знае 
 
Продуктивни дейности и оценка на дейностите 
 

• PW100 Удовлетворение от работата – оценки от 0 (напълно неудовлетворен) до 
10 (изцяло удовлетворен) 

• PW110 Удовлетворение по отношение на  времето на път между работното 
място и дома – оценки от 0 (напълно неудовлетворен) до 10 (изцяло 
удовлетворен) 

• PW120 Удовлетворение от използването на времето – оценки от 0 (напълно 
неудовлетворен) до 10 (изцяло удовлетворен) 

 
Управление и основни права 
 

• PW130 Доверие по отношение на политическата система – оценки от 0 (напълно 
неудовлетворен) до 10 (изцяло удовлетворен) 

• PW140 Доверие по отношение на правната система – оценки от 0 (напълно 
неудовлетворен) до 10 (изцяло удовлетворен) 



• PW150 Доверие по отношение на полицията – оценки от 0 (напълно 
неудовлетворен) до 10 (изцяло удовлетворен) 

 
Свободно време и социални взаимодействия  

 
• PW160 Удовлетворение от личните връзки – оценки от 0 (напълно 

неудовлетворен) до 10 (изцяло удовлетворен) 
• PW170 Лични въпроси (лице с когото да обсъжда лични въпроси) –  

1. Да;  
2. Не;  
3. Не знае 

• PW180 Помощ от други лица –  
1. Да;  
2. Не;  
3. Не знае 

• PW190 Доверие в другите – оценки от 0 (напълно неудовлетворен) до 10 (изцяло 
удовлетворен) 

 
Природна среда и среда за живеене 

 
• PW200 Удовлетворение по отношение на местата за отдих и зелените площи – 

оценки от 0 (напълно неудовлетворен) до 10 (изцяло удовлетворен) 
• PW210 Удовлетворение по отношение на средата за живеене - оценки от 0 

(напълно неудовлетворен) до 10 (изцяло удовлетворен) 
 

Икономическа и физическа сигурност 
 

• PW220 Физическа сигурност 
1. Висока степен на сигурност  
2. Добра степен на сигурност 
3. Известна липса на сигурност 
4. Висока степен на несигурност 
9. Не знае 


