
Модул 2019: Предаване на благосъстоянието между поколенията, 

състав на домакинството и развитие на доходите  

Регламент (ЕС) № 2018/174 на Комисията от 02.02.2018 г. за прилагане на Регламент 

(ЕО) № 1177/2003, представя списъка на целевите и второстепенни променливи за 

Модул 2019 свързани с предаване на благосъстоянието между поколенията, състав на 

домакинството и развитие на доходите за 2019 година. 

Модул 2019 включва въпроси, отнасящи се до условията, в които интервюираното лице е 

живяло, когато той/тя е бил/а на около 14 години.  

Основните характеристики на Модул 2019 са следните: 

 Единици на наблюдение 

Единица на наблюдение е всеки член на домакинството на възраст между 25 и 59 години 

включително. 

 Начин на събиране на данните 

Провеждат се само индивидуални интервюта с респондента. Косвени интервюта са 

позволени само в изключителни случаи за лица, временно отсъстващи или 

недееспособни. 

 Период на наблюдение 

Периодът на наблюдение е когато интервюираният е бил около 14 годишен. 

 Определения 

Определенията за „баща”, „майка” и „домакинство”, използвани в Модул 2019, са 

следните: 

Баща: „лицето, което интервюираният е считал за свой баща, когато е бил на около 

14-годишна възраст. По принцип за баща се приема биологичният баща, но ако 

интервюираният счита другиго за свой баща по време на референтния период, 

отговорите трябва да се отнасят именно до това лице, дори ако биологичният баща е 

жив и известен”; 

Майка: „лицето, което интервюираният е считал за своя майка, когато е бил на около 

14-годишна възраст. По принцип за майка се приема биологичната майка, но ако 

интервюираният счита другиго за своя майка по време на референтния период, 

отговорите трябва да се отнасят именно до това лице, дори ако биологичната майка е 

жива и известна”; 

Домакинство: „има се предвид домакинството, в което респондентът е живял, 

когато е бил на около 14-годишна възраст. Ако родителите на респондента са били 

разведени и съвместно са упражнявали родителските права (50 % от времето за всеки 

родител), респондентът следва да избере своето домакинство въз основа на обективен 

критерий, в зависимост от основния си адрес, когато е бил на около 14-годишна 

възраст (т.е. адресът, където лицето е било вписано), или въз основа на субективен 

критерий, в зависимост от това, къде той се е чувствал повече у дома си, когато е бил 

на около 14-годишна възраст. Ако родителите на респондента са били 

разведени/разделени и не са разпределили попечителството еднакво, домакинството 

трябва да бъде това, в което респондентът е живял през цялото или по-голямата част 

от времето”. 



Ако родителите на респондента са били разведени/разделени и са упражнявали поравно 

родителските права (50 % от времето за всеки родител), респондентът може да:  

— избере своето домакинство на обективна основа, като вземе предвид своя основен 

адрес, когато е бил на около 14-годишна възраст (т.е. вписания в регистъра на 

населението и/или в неговата лична карта/паспорт);  

— избере своето домакинство на субективна основа според мястото, където в по-голяма 

степен се е чувствал у дома, когато е бил на около 14-годишна възраст.  

Ако родителите на респондента са били разведени/разделени и не са упражнявали 

поравно родителските права, домакинството следва да бъде това, в което респондентът е 

живял през цялото или по-голямата част от времето. 

 

Данни за домакинството 

 PT220: Вид домакинството, в което е живял респондента, когато е бил на 

около 14-годишна възраст 

Тази променлива има за цел да определи дали респондентът е живял в обикновено 

домакинство или институция, когато е бил на около 14-годишна възраст 

 PT020: Брой лица в зряла възраст   

Променливата има за цел да събере информация за броя на възрастните лица на 18 и 

повече години в домакинството, когато респондентът е бил на около 14-годишна възраст 

 PT030: Брой деца 

Променливата има за цел да събере информация за броя на децата под 18 години в 

домакинството, когато респондентът е бил на около 14-годишна възраст 

 PT040: Брой трудово активни лица в домакинството 

Броят на лицата, които едновременно са живели в домакинството на респондента и са 

работили, когато той/тя е бил/а на около 14 години. 

 PT210: В какво жилище е живял респондента 

Когато респондентът е бил на около 14 години, неговото/нейното домакинството може 

да е било наемател, собственик на жилището, или това жилище да е било предоставено 

за ползване безплатно. Променливата събира информация точно в какво жилище е 

живеел респондентът.  

 PT250: Големина на населеното място 

Респондентът трябва да предостави информация за населеното място, където е живял, 

когато е бил на около 14 годишна възраст в зависимост от големината на населеното 

място. 

Данни за материални лишения 

 PT190: Финансово състояние на домакинството 

Променливата събира информация за усещането на респондента за финансовото 

състояние на домакинството, в което той/тя е живял/а, когато той/тя е бил/а на около 14 

години. 



 PT260: Основни нужди за училище, като: книги, тетрадки, учебни помагала 

и екипировка за часовете по физическо 

Тази променлива събира информация за всички деца на възраст между 1-18 години, 

които са пребивавали в домакинството на респондента, когато е бил на възраст около 14 

години. Целта е да се определи дали основните училищни нужди на респондента и 

другите деца в домакинство са били удовлетворени. 

 PT270: Едно хранене, включващо месо, пиле или риба (или вегетарианския 

еквивалент) поне веднъж дневно 

Тази променлива събира информация за всички деца на възраст между 1-18 години, 

които са пребивавали в домакинството на респондента, когато е бил на възраст около 14 

години. Целта е да се определи дали респондентът и другите деца в домакинство са 

имали поне едно хранене с месо, пиле или риба дневно. 

 PT280: Почивка извън дома поне една седмица в годината  

Тази променлива събира информация за всички деца на възраст между 1-18 години, 

които са пребивавали в домакинството на респондента, когато е бил на възраст около 14 

години. Дори ако само едно дете не е имало възможност за почивка далеч от дома в 

продължение на най-малко една седмица в годината, счита се, че всички деца в 

домакинството не са имали възможност за почивка извън дома. 

Данни за майката на респондента 

 PT230: Присъствие на майката, когато лицето е било на възраст около 14 

години 

Тази променлива цели получаване на информация дали майката на респондента 

присъства в живота му. Ако респондентът не е живял с майка си, се събира информация 

дали е имал контакт с нея. 

 PT090: Държава на раждане на майката 

 PT100: Гражданство на майката 

 PT120: Най-високо образователно равнище, достигнато от майката 

 PT160: Статус в заетостта на майката 

Статуса в заетостта на майката се определя от основната дейност, която е извършвала 

през основната част от времето си, когато респондентът е бил на около 14 години. 

 PT170: Ръководна длъжност на майката 

Променливата има за цел да установи дали майката на респондента е имала ръководна 

позиция, когато той е бил на около 14-годишна възраст. 

 PT180: Основна професия на майката 

Тази променлива събира информация в съответствие с Международната стандартна 

класификация на професиите (ISCO-08) 

Данни за бащата на респондента 

 PT240: Присъствие на бащата, когато лицето е било на възраст около 14 

години 



Тази променлива цели получаване на информация дали бащата на респондента 

присъства в живота му. Ако респондентът не е живял с родителя си, се събира 

информация дали е имал контакт с него. 

 PT060: Държава на раждане на бащата 

 PT070: Гражданство на бащата 

 PT110: Най-високо образователно равнище, достигнато от бащата 

 PT130: Статус в заетостта на бащата 

Статусът в заетостта на бащата се определя от основната дейност, която е извършвал 

през основната част от времето си, когато респондентът е бил на около 14 години. 

 PT140: Ръководна длъжност на бащата  

Променливата има за цел да установи дали бащата на респондента е имал ръководна 

позиция, когато той е бил на около 14-годишна възраст. 

 PT150: Основна професия на бащата 

Тази променлива събира информация в съответствие с Международната стандартна 

класификация на професиите (ISCO-08). 

Изменение в доходите на домакинството 

Въпросите от модул 2019 свързани с „Изменението на доходите на домакинството“ са 

част от домакинския въпросник. Информацията за развитието на доходите се прилага на 

ниво домакинство и се отнася до домакинството като цяло. Информацията трябва да 

бъде получена от лицето даващо информация за домакинския въпросник. 

 HI010: Промяна в доходите на домакинството през последните 12 месеца 

Променливата събира информация дали има промяна в доходите на домакинството на 

респондента през последните 12 месеца. Отговорът трябва да се основава на чувството 

на респондентите за промяната в доходите. 

 HI020: Причина за увеличението на доходите 

При наличие на увеличаване на доходите на домакинството, респондентът трябва да даде 

информация за причината на това увеличение. 

 HI030: Причина за понижението на доходите 

При наличие на намаляване на доходите на домакинството, респондентът трябва да даде 

информация за причината на това намаляване. 

 HI040: Очаквания за бъдещите доходи на домакинството  

Тази променлива събира информация за това как респондентът смята, че доходите на 

неговото домакинство ще се променят в следващите 12 месеца. 

 


