
ПЕНСИОНИРАНЕ И УЧАСТИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
Модул към анкетната карта за наблюдение на работната сила - Вариант 1

Попълва се за лицата на възраст от 50 до 74 навършени години

2023

Област
Номер на гнездото в областта
Номер на домакинството в гнездото

№ Въпроси Код
                                            Отговори

M1. Пореден номер на лицето (както е посочен в анкетната карта за 
домакинството и анкетната карта за лицата - Вариант 1)

M2. Моля, отбележете анкетирано ли е лицето по допълнителния модул:    
    Лицето е анкетирано 1 1
    Лицето не е анкетирано 2    М24 2  М24

M3. Получавате ли пенсия за осигурителен стаж и възраст от Държавното 
обществено осигуряване - ДОО (чрез НОИ)? 

Да 1 1
Не 2    М6 2  М6

М4. На каква възраст, в навършени години, започнахте да получавате тази пенсия 
(пенсията за осигурителен стаж и възраст от ДОО)? Можете да посочите месеца 
и годината на получаване.

                или

възраст         месец             година
                или

възраст         месец             година

М5. Получената от Вас пенсия за осигурителен стаж и възраст беше ли в пълен 
размер (по общия ред) или беше с намаление поради ранно пенсиониране, 
или с увеличение/добавка поради отлагане на пенсионирането? 

С намаление 1 1
С увеличение/добавка 2      М8 2       М8

В пълен/нормален размер 3 3
M6. В момента получавате ли пенсия от Учителския пенсионен фонд или от частен 

професионален пенсионен фонд (ППФ), преди навършване на стандартната 
възраст за пенсиониране?

Да 1 1
Не 2    М8 2   М8

М7. На каква възраст, в навършени години, започнахте да получавате тази пенсия (от 
Учителския пенсионен фонд  или от частен ППФ)? Можете да посочите месеца и 
годината на получаване.

                           или

възраст         месец            година
                или

възраст         месец             година
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М8. В момента получавате ли пенсия от частен доброволен пенсионен фонд по 
професионална схема (в резултат на доброволни внoски - от работодателя и/или 
лични, съгласно колективно трудово споразумение)?

Да 1 1
Не 2      М10 2     М10

М9. На каква възраст, в навършени години, започнахте да получавате тази пенсия 
(от частен доброволен пенсионен фонд по професионална схема)? Можете да 
посочите месеца и годината на получаване.

                      или  

възраст         месец             година
                      или

възраст         месец             година

М10. В момента получавате ли лична пенсия от доброволни осигурителни вноски в 
частен доброволен пенсионен фонд, включително от пенсионна застраховка? 

Да 1 1
Не 2      М12 2     М12

М11. На каква възраст, в навършени години, започнахте да получавате тази пенсия (от 
фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване)? Можете да посочите 
месеца и годината на получаване.

                      или  

възраст         месец             година
                      или  

възраст         месец             година

М12. Проверка за анкетьора
Моля, проверете дали лицето получава някои от следните пенсии и 
отбележете:
Лицето получава пенсия от ДОО, пенсия от Учителския или 
професионален пенсионен фонд или пенсия от доброволен фонд по 
професионална схема (в.M3=1 или в.M6=1 или в.M8=1)

1  М17 1  М17

Лицето получава само лична пенсия от доброволно осигуряване (въпроси 
M3, M6 и M8=2 и в.M10=1) 2      М13 2  М13

Лицето не получава нито една от посочените пенсии (въпроси M3, M6, M8 
и M10=2) 3      М13 3  М13

М13. Вие и/или Ваш работодател внасяте ли/внасяли ли сте осигуровки за пенсия 
за осигурителен стаж и възраст към Държавното обществено осигуряване и 
задължителни осигуровки (за лицата, родени след 31.12.1959 г.) в универсален 
пенсионен фонд?

Да 1 1
Не 2 2

М14. Осигурен ли сте в Учителския пенсионен фонд (задължителен за учителите)
или в професионален пенсионен фонд (задължителен за лица с първа и втора 
категория труд), или в доброволен пенсионен фонд по професионална схема 
(съгласно колективно споразумение или колективен трудов договор)?

Да 1 1
Не 2 2
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М15. Правите ли/Правили ли сте вноски за лично доброволно пенсионно осигуряване 
(включително застраховка за пенсия/рента)?

Да 1 1
Не 2 2

М16. Проверка за анкетьора
Лицето получава лична пенсия от доброволно осигуряване (въпрос 
M12=2) 1      М17 1      М17

Лицето не получава пенсия (въпрос M12=3) 2      М21 2      М21

Въпроси от М17 до М20 се отнасят за пенсии, получавани от ДОО, Учителския пенсионен фонд, професионален пенсионен фонд или лични 
пенсии от доброволно осигуряване. Не се имат предвид инвалидни и наследствени пенсии.

М17. Кое от следните твърдения описва най-добре Вашето положение през първите 6 
месеца след пенсионирането Ви (след получаването на първата пенсия)?

                                                           (прочетете отговорите)
Спряхте да работите 1      М18 1      М18
Продължихте да работите без промени 2      М20.А) 2      М20.А)
Продължихте да работите, но с промени (например на друга работа или с друг 
режим на работа) 3      М20.А) 3      М20.А)

Не работехте преди да се пенсионирате 4      М19 4      М19
М18. Каква беше основната причина да спрете да работите, когато започнахте да 

получавате пенсия (първата пенсия)?

                                                            (прочетете отговорите)
Достигнахте необходимата възраст и/или осигурителен стаж за пенсиониране 
(придобихте право за пенсиониране) 1 1

Достигнахте законовата пределна възраст за заемане на съответната длъжност 2 2
Имаше благоприятни финансови условия при напускане на работа 3 3
Други причини, свързани с работата, например уволнение, съкращение, неудобно 
работно време, вредни условия на труд, стрес в работата, липса на клиенти, 
намаляване на работата

4 4

Лично заболяване или нетрудоспособност 5 5
Грижи за деца, болни, възрастни роднини или други семейни причини 6 6
Друга причина, посочете каква…………… 7 7

М19. Започнахте ли (отново) платена работа най-рано 6 месеца след получаването на 
първата пенсия?
 Да, поне една платена работа с продължителност най-малко 3 месеца 1      М20.Б) 1      М20.Б)
 Да, но само случайна работа 2      М21 2      М21
 Не 3      М21 3      М21
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М20. А) Каква беше основната причина да продължите да работите, след като 
започнахте да получавате пенсия?

Б) Каква беше основната причина да започнете отново работа?
Необходимост от допълнителен доход 1 1
Работата беше финансово привлекателна 2 2
Партньорът/ката Ви още работеше 3 3
Харесваше Ви да работите и да бъдете продуктивен/а 4 4
Харесваше Ви да бъдете социално ангажиран/а 5 5
Друга причина, посочете каква…………… 6 6

М21. В момента получавате ли пенсия за инвалидност (поради общо заболяване, 
трудова злополука и професионална болест, социална пенсия за инвалидност, 
пенсия за военна или гражданска инвалидност) или други регулярни парични 
плащания за лица с увреждания (напр. месечна добавка за социална 
интеграция, месечна финансова подкрепа, парична помощ за инвалидност 
поради общо заболяване, добавка за чужда помощ)?

Да 1 1
Не 2     Край на интервюто,

            в.М23 за анкетьора
2     Край на интервюто,
            в.М23 за анкетьора

М22. На каква възраст, в навършени години, започнахте да получавате пенсията за 
инвалидност или другите регулярни парични плащания за лица с увреждания? 
Ако сте ги получавали с прекъсвания, посочете възрастта, на която последно 
сте започнали да ги получавате. Можете да посочите месеца и годината на 
получаване.

                      или  

възраст         месец             година
         

                     или  

възраст         месец             година

М23. Колко минути Ви бяха необходими за провеждане на интервюто и 
попълване на въпросите от модул „Пенсиониране и участие на пазара на 
труда“?

              
                 Край
минути

              
                 Край
минути

М24. Лицето не е анкетирано по модул „Пенсиониране и участие на пазара на 
труда“ поради следните причини:

 (попълва се само за лицата, които са анкетирани с основната карта за 
наблюдение на работната сила)
        - отсъства     1                  1                   
        - отказва да участва 2 2

 Край Край

Край на интервюто,
в.М23 за анкетьора

Край на интервюто,
в.М23 за анкетьора


