УТВЪРЖДАВАМ:
/Д-Р РЕНЕТА ИНДЖОВА/

Анкетна карта за използването на информационнокомуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата
2012
номер на д омакинст вот о

Вие предоставяте достоверна информация, а ние Ви гарантираме пълна
конфиденциалност съгласно чл. 25, чл.26 и чл.27 от Закона за статистиката!
1. Брой на членовет е на д омакинст вот о
от които:
2.

Брой на д ецат а под 16 год ини

3.

Брой на лицат а над 74 год ини

4. Сред ен нет ен месечен д оход на д омакинст вот о
или
лева
а) до 230 лв.
b) от 231 до 350 лв.
c) от 351 до 480 лв.
d) от 481 до 610 лв
e) от 611 до 770 лв.
f)

от 771 до 950 лв.

g) от 951 до 1150 лв.
h) от 1151 до 1440 лв.
i)

от 1441 до 1920 лв.

j)

над 1921 лв.

Модул А
А1

Достъп до Информационно-комуникационни технологии (ИКТ)

Имат е ли Вие или някой от членовет е на д омакинст вот о д ост ъ п д о компют ъ р вкъ щи?
(Например: наст олен, преносим (laptop, palmtop), с изк л. на смарт фонит е)

Да
Не
Преминет е на А2
А2

Има ли някой от членовет е на д омакинст вот о д ост ъ п д о инт ернет вкъ щи
независимо д али се използва?

А3

Да

Преминет е на А3

Не

Преминет е на A4

Не знам

Преминет е на В1

Какъ в вид е инт ернет връ зкат а, коят о използват е?
(може да посочит е повече от един от говор)

Фиксирана, безжична фиксирана връ зка
а)

DSL връзка (ADSL, SHDSL, VDSL и др.)

b)

Фиксирана кабелна връзка (кабел, оптично влакно, Ethernet, PLC)

c)

Безжична фиксирана връзка (сателит, WiFi, WiMax)

Мобилна широколент ова връ зка
d)

Мобилна широколентова връзка (3G, UMTS) чрез телефон

е)

Мобилна широколентова връзка (3G, UMTS) чрез карта или USB ключ

Д руга, т еснолент ова връ зка
f)

Dial-up връзка чрез обикновен телефон или ISDN

g)

Мобилен телефон чрез теснолентов достъп (WAP, 2G+/GPRS и др.,
използвани от мобилни телефони или модеми в лаптопи)

Преминет е на "Анкет на карт а за използванет о на ИКТ от лицат а"
А4

Какви са причинит е д а нямат е д ост ъ п д о инт ернет вкъ щи?
(може да посочит е повече от един от говор)

а)

Имам достъп до интернет от друго място
(напр. от работното място)

b)

Нямам нужда от интернет (не е полезен, интересен и др.)

c)

Оборудването е скъпо

d)

Разходите за достъп са високи (телефон, абонамент и др.)

e)

Липсват ми умения

f)

Загриженост за сигурността на личните данни

g)

Не се предлага широколентов интернет в моя район

h)

Степен на увреждане или намалена трудоспособност

i)

Нито едно от изброените (други причини)

Преминет е на "Анкет на карт а за използванет о на ИКТ от лицат а"

Анкетна карта за използването на информационнокомуникационните технологии (ИКТ) от лицата
2012
номер на домак инст вот о

номер на лицет о

Попълва се от всички лица от 16 д о 74 навършени год ини,
които са членове на д омакинството
1. Въ зраст (къ м датата на интервюто)
2. Пол
мъж
жена
3. Най-висока степен на завъ ршено образование
Без образование или незавършено начално
Начално образование (4 к лас)
Основно образование (но без ПТУ с прием след 6 и 7 к л.,
и без ПТУ с прием след 8 к лас)
ПТУ с прием след 6 и 7 к лас, (I-ва ст епен на професионална к валифик ация)
ПТУ с прием след завършен 8 к лас / основно образование
(I-ва ст епен на професионална к валифик ация)
Средно общ о (гимназиално) образование
Средно специално / професионално образование (СПТУ, т ехник у м,
професионална гимназия - II-ра или III-т а ст епен на професионална
к валифик ация, но без професионално обу чение след средно образование)
Професионално обу чение след средно образование, миниму м 2 г.
(IV-т а ст епен на професионална к валифик ация)
Висше образование – ст епен “професионален бак алавър”
(ст епен „специалист ” или полу висше образование)
Висше образование – ст епен “бак алавър”
Висше образование – ст епен “магист ър”
Висше образование – ст епен “док т ор”
4. Страна на раж дане
България
Дру га ст рана членк а на ЕС
Ст рана извън ЕС
5. Граж данство
България
Дру га ст рана членк а на ЕС
Ст рана извън ЕС
6. Юридическо семейно полож ение
Неженен/неомъжена
Ж енен/омъжена
Вдовец/вдовица
Разведен/разведена
7. Фактическо семейно полож ение
Не в брак/не в съжит елст во
В брак
В съжит елст во без брак

8. Икономическа активност
Нает срещ у работ на заплат а или дру го възнаграждение
Самост оят елно зает
Безработ ен

Преминете на В1

Учащ и зает
Учащ

Преминете на В1

Неак т ивен (напр. пенсионер, домак иня)

Преминете на В1

9. Описание на професията (длъ ж ността)
(за лицат а, маркирали опции "Нает срещу работ на заплат а или дру го възнаграж дение",
"С амост оят елно зает " или "Учащ и зает " във въпрос 8)

Код на професията според НКПД - 2011
(Попълва се от анкет ьора съгласно Прилож ение №1 от И нст ру кцият а за
попълване на анкет нат а карт а)

Мод ул В

Използване на компют ри и мобилни т елефони

Кога за последен пъ т сте използвали компютъ р (ф илт риращ въпрос)

В1

(независимо къде - на работ а, вкъщи или др. мяст о?

В2

През последнит е 3 месеца

Преминете на В2

Между 3 месеца и 1 година

Преминете на В3

Преди повече от 1 година

Преминете на В3

Никога не съм използвал/а

Преминете на В4

Колко често сте използвали компютъ р през последните 3 месеца?
(само един от говор)

Всек и ден или почт и всек и ден
Поне веднъж седмично (но не всек и ден)
Поне веднъж месечно (но не всяк а седмица)
Преди повече от месец

Коя от следните дейности, свъ рзани с използването на компютъ р сте извъ ршвали?

В3

(мож е да посочит е повече от един от говор)

а) Копиране или премест ване на файл или папк а
b) Копиране и вмъкване на информация в рамк ит е на док у мент а
c) Използване на основнит е арит мет ични форму ли в т аблица
d) Компресиране (архивиране) на файлове
e) Свързване и инст алиране на нови у ст ройст ва, напр. принт ер или модем
f) Създаване на к омпют ърна програма, използвайк и специализиран програмен език
g) Прехвърляне на файлове между к омпют ър и дру го у ст ройст во (напр. от фот оапарат ,
мобилен т елефон, MP3/MP4 плейър и др.)
h) Промяна или проверк а на парамет рит е на к онфигу рацият а на софт у ерни приложения
(с изк л. на инт ернет брау зъри)
i)

Създаване на елек т ронни презент ации посредст вом съот вет ния софт у ер (напр. слайдове)
с вк лючени образи, зву к , видео или график и

j) Инст алиране на нова операционна сист ема или замяна на ст ара
k) Нит о едно от изброенит е

В4

Използвахте ли мобилен телефон или смартфон през последните 3 месеца?
(само един от говор)

Да

Преминете на В5

Не

Преминете на С1

(за нает и срещу работ на заплат а или дру го възнаграж дение и самост оят елно зает и лица)

В5

Използвахте ли мобилен телефон или смартфон за професионални цели
(за извъ ршване на задачи, свъ рзани с работата) през последните 3 месеца?
(само един от говор)

Да
Не

Мод ул С
C1

Използване на инт ернет

Кога за последен пъ т сте използвали интернет?
(ф илт риращ въпрос)

C2

През последнит е 3 месеца

Преминете на С2

Между 3 месеца и 1 година

Преминете на Е1

Преди повече от 1 година

Преминете на F1

Никога не съм използвал/а

КРА Й НА ИНТЕРВЮТО

Колко често сте използвали интернет през последните 3 месеца?
(само един от говор)

Всек и ден или почт и всек и ден
Поне веднъж седмично (но не всек и ден)
Поне веднъж месечно (но не всяк а седмица)
Преди повече от месец

C3

За коя от следните дейности сте използвали интернет за лични цели
през последните 3 месеца?
(мож е да посочит е повече от един от говор)

Комуникация
а)

Изпращ ане/полу чаване на е-пощ а

b)

Разговори или видеоразговори (чрез у еб к амера) през инт ернет

c)

Публик у ване на съобщ ения в "чат -сайт ове", социални мрежи, блогове,
фору ми, използване на "момент ално" изпращ ане на съобщ ения

Tъ рсене на информация и онлайн услуги
d)

Чет ене или т еглене на онлайн вест ници /новини/, списания

e)

Намиране на информация за ст ок и и у слу ги

Използване за забавления
f)

Слу шане на радио и гледане на т елевизия в инт ернет

g)

Играене или изт егляне на игри, снимк и, филми или му зик а

h)

Играене на игри в мрежа (мрежови игри) с дру ги хора

Творчество
i)

Качване на самост оят елно създадено съдържание (т ек ст , снимк и, му зик а,
филми, софт у ер и др.)

j)

Създаване на у еб ст раници или блогове

е-здравеопазване
k) Уговаряне на час при прак т ик у ващ лек ар чрез инт ернет (болница или
заведения със здравни грижи)

Д руги онлайн услуги
l)

Ползване на у слу ги свързани с път у ване и наст аняване при път у ване

m) Пок у пк о-продажба на ст ок и или у слу ги (напр. чрез т ъргове, eBay , Auk ro)
n)

Инт ернет банк иране

Мод ул D
D1

Използване на мобилен инт ернет и мобилна връ зка

Използвате ли някой от изброените преносими компютри за достъ п
до интернет извъ н дома или работното място през последните 3 месеца?
(мож е да посочит е повече от един от говор)

D2

a)

Преносим к омпют ър (лапт ор), нет бу к

b)

Таблет (със сензорен ек ран)

c)

Нит о едно от изброенит е

Коя от изброените мреж и сте използвали за свъ рзване на преносим компютъ р
къ м интернет извъ н дома или работното място през последните 3 месеца?
(мож е да посочит е повече от един от говор)

D3

a)

Мобилна т елефонна мрежа, с помощ а на USB к люч или к арт а (напр.
инт егрирана SIM к арт а)

b)

Безжична мрежа (напр. WiFi)

Колко често сте използвали преносим компютъ р за достъ п до интернет
извъ н дома или работното място през последните 3 месеца?
(само един от говор)

Всек и ден или почт и всек и ден
Поне веднъж седмично (но не всек и ден)
Преди повече от седмица

D4

Използвате ли някое от изброените дж обни устройства за достъ п
до интернет извъ н дома или работното място през последните 3 месеца?
(мож е да посочит е повече от един от говор)

a)

Мобилен т елефон или смарт фон

Преминете на D5

b)

Дру го преносимо у ст ройст во (напр. PDA, MP3 плейър, чет ец на
е-к ниги, ръчна к онзола за игри; без т аблет к омпют ър)

Преминете на D5

c)

Нит о едно от изброенит е

ВНИМА НИЕ!
При отговор с) на въ прос D4, проверете какъ в е отговоръ т на въ прос D1!
А ко на въ прос D1 e маркиран отговор c) , преминете на D11
А ко на въ прос D1 са маркирани отговори а) или b) , преминете на D9

D5

Коя от изброените мреж и сте използвали за свъ рзване на дж обното устройство
къ м интернет извъ н дома или работното място през последните 3 месеца?
(мож е да посочит е повече от един от говор)

a)

Мобилна т елефонна мрежа (напр. GPRS, UMTS)

А ко а)=Д а
b)

D6

а1) Широколент ова връзк а (3G, UMTS)

Безжична мрежа (напр. WiFi)

Колко често сте използвали дж обно устройство за достъ п до интернет
извъ н дома или работното място през последните 3 месеца?
(само един от говор)

Всек и ден или почт и всек и ден
Поне веднъж седмично (но не всек и ден)
Преди повече от седмица

D7

За коя от следните дейности сте използвали интернет през дж обно устройство
за лични цели през последните 3 месеца?
(мож е да посочит е повече от един от говор)

D8

а)

Изпращ ане/полу чаване на е-пощ а

b)

Чет ене или т еглене на онлайн вест ници, новини, списания

с)

Чет ене или т еглене на онлайн к ниги или е-к ниги

d)

Играене или изт егляне на игри, снимк и, филми или му зик а

e)

Използванет о на подк аст у слу га за авт омат ично полу чаване на ау дио
или видео файлове

f)

Участ ие в социални мрежи (създаване на профил, пу блик у ване на
съобщ ения и др. дейност и във Facebook , Twitter и др.)

Използвате ли интернет прилож ения на дж обно устройство за получаване
на информация за това къ де се намирате (GPS) през последните 3 месеца?
(само един от говор)

Да
Не
Не знам

D9

Използвате ли преносим компютъ р или преносимо устройство за достъ п до интернет
за професионални цели (за извъ ршване на задачи, свъ рзани с работата)
извъ н дома или работното място през последните 3 месеца?
(само един от говор)

Да
Не

D10

С кои от изброените проблеми сте се сблъ скали, когато сте използвали
преносим компютъ р или дж обно устройство извъ н дома или работното
място за достъ п до интернет през последните 3 месеца?
(мож е да посочит е повече от един от говор)

а)

Тру дност и при полу чаване на информация за разходит е за дост ъп до инт ернет

b)

Неочак вано висок и смет к и

с)

Чест и зат ру днения със сигнала на мобилнат а т елефонна мрежа (липса
на широк олент ова връзк а или ниск а ск орост , най-малк о веднъж седмично)

d)

Тру дност и при определяне или промяна на парамет рит е за дост ъп до инт ернет
(напр. преминаване от мобилна к ъм WiFi връзк а, ак т ивиране на приложение
за определяне на мяст о или ак т ивиране на дост ъп до инт ернет )

e)

Неу добст во при използване на малк ия ек ран или при въвеждане на т ек ст
на джобнот о у ст ройст во

f)

Дру ги

Преминете на Е1
(за респондент и, коит о са маркирали от говори с) на D1 и D4)

D11

Какви са причините да нямате достъ п до интернет от преносим компютъ р или
дж обно устройство извъ н дома или работното място през последните 3 месеца?
(мож е да посочит е повече от един от говор)

а)

Нямам ну жда от дост ъп до инт ернет извън дома или работ нот о мяст о

b)

Не знам к ак да го използвам или използванет о и много сложно

с)

Неу добст во при използване на малк ия ек ран на джобнот о у ст ройст во

d)

Много е ск ъпо (у ст ройст вот о и/или абонамент а за инт ернет )

e)

Не се предлага широк олент ов дост ъп или дост ъпа е много бавен

f)

Загриженост за сигу рност т а на личнит е данни

g)

Дру ги

Мод ул Е
Е1

Използване на елект ронно правит елст во

Използвали ли сте интернет за взаимодействие с обществени служ би и администрации
през последните 12 месеца за изпращане на попъ ленени формуляри?
(само един от говор)

Да

Преминете на Е3

Не
Е2

Какви са причините да не изпращате попъ лнени формуляри по интернет
през последните 12 месеца?
(мож е да посочит е повече от един от говор)

а)

Не ми се е налагало да подавам формуляри/ дек ларации

А ко сте маркирали отговор а) преминете на F1
b)

Не се предлага онлайн т ак ава у слу га

c)

Техническ а повреда в у ебсайт а по време на попълванет о или
изпращ анет о на форму ляра

d)

Липсват ми у мения и знания (не зная к ак се ползва у ебсайт а
или ползванет о е т върде сложно)

e)

Прит еснения за защ ит ат а и сигу рност т а на личнит е данни

f)

Дру ги причини

Преминете на F1
Е3

Използвали ли сте интернет за взаимодействие с обществени служ би и администрации
през последните 12 месеца за изтегляне на официални документи?
(само един от говор)

Да
Не

Е4

Използвали ли сте интернет за взаимодействие с обществени служ би и администрации
през последните 12 месеца за получаване на информация от интернет страница на
публична администрация?
(само един от говор)

Да
Не

Мод ул F
F1

Използване на елект ронна т ъ рговия

Кога за последно сте купували или поръ чвали стоки или услуги за лично ползване
през интернет (без направените по е-поща, SMS, MMS)?
(ф илт риращ въпрос)

F2

През последнит е 3 месеца

Преминете на F2

Между 3 месеца и 1 година

Преминете на F2

Преди повече от 1 година

КРА Й НА ИНТЕРВЮТО

Никога не съм к у пу вал/а или поръчвал/а

КРА Й НА ИНТЕРВЮТО

Какъ в вид стоки или услуги сте купували или поръ чвали през интернет
за лично ползване през последните 12 месеца?
(мож е да посочит е повече от един от говор)

F3

F4

а)

Храни, напит к и и ст ок и за ежедневна у пот реба

b)

Ст ок и за дома (мебели, играчк и и др.)

c)

Лекарст ва

d)

Филми и му зик а

e)

Книги, списания, вест ници (вк л. елек т ронни к ниги)

f)

Елек т ронни мат ериали за обу чение

g)

Дрехи, спорт ни ст ок и

h)

Компют ърни и видео игри

i)

Компют ърен софт у ер и ъпгрейди

j)

Компют ърен харду ер

k)

Елек т ронно обору дване (вк л. фот оапарат и)

l)

Телек ому ник ационни у слу ги (т елевизия, абонамент за инт ернет или
т елефон, зареждане на предплат ени т елефонни к арт и)

m)

Пок у пк а на ценни к нижа, финансови у слу ги или заст раховк и

n)

Хот елск и резервации и т у рист ическ и пак ет и

o)

Подгот овк а за път у ване (билет и, наемане на авт омобил и др.)

p)

Билет и за различни събит ия

q)

Дру ги

Използвате ли дж обно устройство за купуване или поръ чване
на стоки или услуги през интернет за лично ползване през последните 12 месеца
(връ зка къ м уеб браузъ р или уеб прилож ение; с изкл. на SMS, MMS и е-поща)?
Да

Преминете на F4

Не

Преминете на F5

Какъ в вид стоки или услуги сте купували или поръ чвали с помоща на
дж обно устройство за лично ползване през последните 12 месеца
(ако ст е от говорили с ‘да' на въпрос F 3)
(мож е да посочит е повече от един от говор)

a)

Дигит ално съдържание (изт еглено/дост ъпно от у ебсайт или у еб
приложение), напр. филми, му зик а, е-к ниги, елек т ронни вест ници,
игри, плат ени приложения за мобилен т елефон или дру го джобно у ст ройст во

b)

Мат ериални ст ок и (напр. елек т роник а, дрехи, играчк и, хранит елни
проду к т и, к ниги, CD/ DVD-т а)

c)

Услуги (т ранспорт ни у слу ги, билет и за събит ия, заст рахови)

F5

От кого сте купували или поръ чвали стоки или услуги през интернет
за лично ползване през последните 12 месеца?
(мож е да посочит е повече от един от говор)

а)

Продавачи от България

b)

Продавачи от ст ранит е членк и на Европейск ия съюз

c)

Продавачи от дру ги ст рани

d)

Ст ранат а на произход на продавача е неизвест на

Край на анкетата!

