
Област (01-28)

Населено място: гр.(с.) (град - 1, село - 2)

Начин на 
анкетиране

ДА НЕ
I анкетиране 1 2

II анкетиране 1 2

III анкетиране 1 2

IV анкетиране 1 2

1 - лично интервю с 
     хартиена анкетна карта 
2 - телефонно интервю с

      хартиена анкетна карта

Телефонен номер за  връзка с домакинството: ………………………
Домакинството няма телефон………………………….. 2
Домакинството не желае да предостави телефон…. 3

Опазването на тайната на данните, тяхната защита и използването им единствено за статистически цели е 
гарантирано от разпоредбите на Регламент (ЕО) 223/2009 относно европейската статистика, Закона за статистиката 
и Закона за защита на личните данни.

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

 НАБЛЮДЕНИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА 
 АНКЕТНА КАРТА ЗА ДОМАКИНСТВОТО

При отговор " не" 
премини на Раздел ІІ 

"Неанкетирано 
домакинство"

Дата на 
последния ден 
на 
наблюдавания 
период:

Номер на гнездото в областта

Номер на домакинството в гнездото
Анкетирано ли е 
домакинството?

Ден Месец Година

2021
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I. ДАННИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО
     Д1. Брой на членовете на домакинството

   Д1.A Ако в домакинството има лице/лица, за които не може да бъде получена информация, моля, отбележете техния брой 
Тези лица не следва да се включват в списъка на членовете на домакинството.

           Списък на членовете на домакинството

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

В случай че броят на членовете на домакинството е по-голям от 10, записването на лицата продължава в нова анкетна карта.

Д9. Дата на раждане 
(ден, месец, година)

Д10. 
Възраст

За 
анкетьора :

Моля, 
изчислете 
възрастта 
на лицето в 
навършени 

години, 
както е 

посочено в 
указанието

Д2. 
Поре-
ден

номер
на 

лицето

      Д4. Отношение към 
главата на домакинството 

01 - глава на домакинството   
02 - съпруг, съпруга, партньор
03 - син, дъщеря 
04 - зет, снаха
05 - внук, внучка
06 - родител на главата на 
домакинството 
07 - родител на 
съпруга/съпругата
08 - баба, дядо 
09 - брат, сестра на главата на 
домакинството
10 - друго родствено лице
11 - няма родствена връзка  

Д5. Пореден
номер

на 
 съпругата/

съпруга/
партньора
на лицето

99 - няма 
такова лице 

или то не 
живее в 

домакинство-
то

Д6. Пореден
номер

на 
 бащата

на лицето

99 - бащата  
не живее в 

домакинство-
то

Д7. Пореден
номер

на 
 майката

на лицето

99 - майката 
не живее в 

домакинство-
то

Д8. Пол
  

1 - мъж
2 - жена

Д3. Бележки
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IІ. НЕАНКЕТИРАНО ДОМАКИНСТВО

№

Каква е причината, поради която домакинството не е анкетирано?

II наблюдение

III наблюдение

IV наблюдение

                                                                             Отговори
Въпрос                                                                        

Поредност на 
наблюдението

I наблюдение

IV наблюдение

 На посочения адрес не живее никакво домакинство
 Домакинството временно отсъства
 Домакинството отказва да участва поради недоверие в целите на 
изследването
 Домакинството отказва да участва поради недостиг на време

I наблюдение II наблюдение III наблюдение
Код

1 1 1 1
2

4
3

1.

 Няма достъп до домакинството
6 6

5 5 5 5

7 7 7 7

Код Код Код

 Домакинството отказва да участва поради съмнение в запазване на 
анонимността
 Домакинството отказва да участва поради други причини

2 2 2

4 4 4
3 3 3

6 6

Име и фамилия на анкетьора          Код на
анкетьора

Ден Месец Година

   Друга причина, каква……………………………………………………………… 8 8 8 8

Телефон
на анкетьора

Време за 
попълване 
на Анкетна 

карта за 
домакинст-

вото
 (в минути)

Дата на анкетиране 
(Дата на последно посещение)


