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ВАРИАНТ 1

Попълва се за домакинствата, които се анкетират за трети път!

Попълва се за всички лица на възраст от 15 до 89 навършени години, живеещи постоянно в домакинството.

Област………………………………………………… (01-28)

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

Номер на гнездото в областта…………………..…

Номер на домакинството в гнездото………………

Дата на последния ден на наблюдавания период
     ден месец         година

НАБЛЮДЕНИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА 

2022

 АНКЕТНА КАРТА ЗА ЛИЦАТА - ВАРИАНТ 1 

Ако до кода, съответстващ на отговора на лицето, има стрелка, на лицето трябва да се зададе въпросът с посочения номер;
ако няма записано нищо се задава следващият по ред въпрос!

Анкетирането се извършва през седмицата, следваща наблюдавания период. В случай че, по изключение, анкетирането на
домакинството се извършва по-късно, при задаване на въпросите текстът "През миналата седмица..", трябва да се замени с
текста „През седмицата от.. до…", като се упоменат първият и последният ден на наблюдавания период, определен в
списъка на домакинствата.

Подходящите отговори се подчертават и се загражда цифрата, отпечатана срещу съответния отговор в отделна колона за
всяко лице от домакинството. Aко в колоната „Код“ срещу даден въпрос има квадратчета, в тях се нанасят цифри, според
съдържанието на въпроса.

Сведенията за лицата се отнасят за определената в списъка на домакинствата календарна седмица от понеделник до неделя
(наблюдавания период).

2023
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Въпроси
                                                       Отговори

1. Пореден номер на анкетираното лице в домакинството (както е 
посочен в картата за домакинството)

2. През миналата седмица (През седмицата от ... до…) работили ли 
сте срещу заплащане или друг доход, дори и един час?

Да……… 1 в.12 1 в.12 1 в.12 1 в.12
    Не……… 2 2 2 2

3. През миналата седмица (През седмицата от ... до…)  извършвали 
ли сте някаква нетипична, случайна или дребна работа срещу 
заплащане или доход, например:

 - предлагане на транспортни услуги чрез интернет
 - самостоятелна работа чрез интернет платформи
 - качване на съдържание в уеб базирани платформи (блогър)
 - преподаване на частни уроци
 - извършване на преводи
 - участие в артистични или художествени изяви 
 - полагане на грижи за деца, възрастни или домашни любимци 
 - извършване на услуги в домакинства на други лица
 - раздаване на брошури, дипляни и други рекламни материали
 - бране на плодове, зеленчуци, цветя
 - събиране на диворастящи растения 

Да……… 1 в.12 1 в.12 1 в.12 1 в.12
    Не……… 2 2 2 2

4. Бяхте ли ангажиран/а през миналата седмица (през седмицата от … 
до …) с производство на селскостопански продукти в собствено (на 
домакинството) стопанство? 

Да……… 1 1 1 1
    Не……… 2 в.7 2 в.7 2 в.7 2 в.7

5. Част от продукцията, която произвеждате (животните, които 
отглеждате), предназначена ли е за продажба или за размяна?

Да……… 1 1 1 1
    Не……… 2 в.7 2 в.7 2 в.7 2 в.7

ЗАЕТОСТ

№ Код

Да.........
Не.........

например:

Да.........
Не.........

Да.........
Не.........

Да.........
Не.........
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                                                       Отговори

6. Приблизително каква част? 
Повече от половината 1 в.12 1 в.12 1 в.12 1 в.12

Половината или по-малко 2 2 2 2
7. Работили ли сте през миналата седмица (през седмицата от… до…)  

без формално заплащане в предприятие, фирма, бизнес на родствено 
лице?

Да……… 1 в.12 1 в.12 1 в.12 1 в.12
    Не……… 2 2 2 2

8. Въпреки че не сте работили, имали ли сте през миналата седмица 
(през седмицата от … до …) някаква работа (вкл. в собствена фирма, 
стопанство, произвеждащо основно за пазара, или друг бизнес), от 
която сте отсъствали?

Да……… 1 1 1 1
    Не……… 2 в.77 2 в.77 2 в.77 2 в.77

9. Каква е била основната причина да не бъдете на работа през 
миналата седмица (през седмицата от … до …)?

Годишен отпуск, почивка или официални празници 01 01 01 01
Лично заболяване, злополука, временна нетрудоспособност 02 02 02 02
Участие в обучение, свързано с работата 03 03 03 03
Гъвкав график на работното време или ползване на компенсация за 
извънреден труд 04   в.12 04   в.12 04   в.12 04   в.12
Отпуск за бременност, раждане и отглеждане на дете до 
навършване на една година, вкл. отпуск на бащата при раждане на 
дете 05 05 05 05
Отпуск за отглеждане на дете от 1- до 2-годишна възраст 06 06 06 06
Неплатен отпуск за гледане на дете от 2- до 8-годишна възраст 07 в.10 07 в.10 07 в.10 07 в.10
Работата е със сезонен характер (извън активния сезон) 08 в.11 08 в.11 08 в.11 08 в.11
Технически или икономически проблеми в собствения бизнес 09 09 09 09
Принудителен отпуск или друго прекъсване на работата по причини 
на работодателя  10

в.10
10

в.10
10

в.10
10

в.10

Друго отсъствие, посочете какво…………………………………… 11 11 11 11
Все още не е започнал/a работата 12 в.77 12 в.77 12 в.77 12 в.77

№ Код

Да.........
Не.........

Да.........
Не.........

Повече от половината
Половината или по-малко
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10. Като цяло, колко време очаквате, че ще отсъствате от работа по тази 
причина (от датата, на която последно сте работили, до датата, на 
която очаквате да се върнете на работа)?

3 месеца или по-малко 1 в.12 1 в.12 1 в.12 1 в.12
Повече от 3 месеца 2 в.77 2 в.77 2 в.77 2 в.77

11. Продължихте ли да изпълнявате някакви задачи или дейности, 
свързани с работата или бизнеса Ви, извън активния сезон (например 
ремонтни дейности, поддръжка)?

Да……… 1 1 1 1

    Не……… 2 в.77 2 в.77 2 в.77 2 в.77
12. През миналата седмица (през седмицата от… до …) имали ли сте  

повече от една работа срещу заплащане (вкл. за няколко часа, вечер 
или в почивните дни, случайна или временна работа, както и 
производство на селскостопански продукти, ако основната част от 
продукцията е предназначена за продажба или за размяна)?

 (прочетете отговорите)
Да, имате две работи 1 1 1 1
Да, имате три или повече работи 2 2 2 2
Не, имате само една работа 3 3 3 3

№ Код

Да.........
Не.........

3 месеца или по-малко
Повече от 3 месеца

Да, имате две работи
Да, имате три или повече работи

Не, имате само една работа
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Следващите въпроси се отнасят за Вашата основна работа (тази, на 
която обикновено работите най-много време).

13. Като самостоятелно зает или като нает работите?

  (прочетете отговорите)

Работодател - самостоятелно зает в собствено предприятие, 
фирма, бизнес, професия, практика или стопанство, с наети лица 1 1 1 1
Самостоятелно зает в собствено предприятие, фирма, бизнес, 
професия, практика или стопанство, без наети лица 2

в.20.2)
2

в.20.2)
2

в.20.2)
2

в.20.2)

Нает в частно предприятие, фирма, стопанство срещу надница, 
заплата, възнаграждение по граждански договор или друго 
възнаграждение 3 3 3 3
Нает в държавно или общинско предприятие срещу надница, 
заплата, възнаграждение по граждански договор или друго 
възнаграждение 4

в.14

4

в.14

4

в.14

4

в.14

Член на производствена кооперация 5 5 5 5

Работещ без заплащане в предприятие, фирма, стопанство на 
родствено лице (неплатен семеен работник) 6

в.20.2)

6

в.20.2)

6

в.20.2)

6

в.20.2)

14. Имате ли сключен писмен трудов, граждански или друг вид  договор?

(прочетете отговорите)
Трудов договор 1 1 1 1
Договор за служебно правоотношение (по Закона за държавния 
служител) 2 2 2 2
Граждански договор 3 3 3 3
Договор с предприятие, осигуряващо временна заетост 4 4 4 4

Друг договор (посочете какъв)................................................ 5 5 5 5
Нямате договор 6 в. 17 6 в. 17 6 в. 17 6 в. 17

15.  Договорът, който имате, постоянeн ли е или е срочен? 
 Постоянен (с неограничена продължителност)    1 в. 20.1) 1 в. 20.1) 1 в. 20.1) 1 в. 20.1)
 Срочен (за определен период от време) 2 2 2 2

ОСНОВНА РАБОТА

№ Код
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Договор за обучение чрез работа (при дуална система на обучение)

За определен период от време
Постоянна/За неопределен период от време
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20.А. Каква е основната дейност на предприятието, фирмата, стопанството, 
в което работите?
Ако работите в поделение (клон, цех, филиал, обект), моля, посочете 
дейността на поделението (местната единица).

Ако упражнявате свободна професия, частна практика или друга 
самостоятелна дейност, посочете вида на дейността, с която сте били 
заети.

(напр. търговия на дребно, изкупуване на селскостопански продукти, 
производство на инструменти и сечива, адвокатски услуги и т.н.)

21. Колко лица общо работят във Вашето предприятие, фирма, 
стопанство, дейност, като включвате и себе си? (Посочете броя на 
работещите в поделението.)

 От 01 до 09 вкл. Посочете точния брой.
 10 до 19 10 10 10 10
 20 до 49 11 11 11 11
 50 до 249 12 12 12 12
 250 и повече 13 13 13 13
 Не знае точно, но по-малко от 10 14 14 14 14
 Не знае точно, но 10 или повече 15 15 15 15

22. В кое населено място работите? 
  В същото, в което живее 1 в.26 1 в.26 1 в.26 1 в.26

  В друго в България 2 в.23 2 в.23 2 в.23 2 в.23
                                         В друго в чужбина 3 в.24 3 в.24 3 в.24 3 в.24

№ Код

(Код по КИД - 2008)(Код по КИД - 2008)(Код по КИД - 2008) (Код по КИД - 2008)

зает/а.

В същото, в което живее
В друго в България
В друго в чужбина
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23. Запишете наименованието на населеното място в България и 
отбележете вида - град-1, или село-2, и областта, в която се 
намира.

Гр.(с). ..................... ..................... ..................... .....................
(1-2)         (1-2)         (1-2)         (1-2)         

.......................
в.26

.......................
в.26

………............. 
в.26

……...............   
в.26

                   Област (01-28) (01-28) (01-28) (01-28)
24. Запишете името на държавата, в която се намира населеното 

място. ............................ ............................ ............................ ............................

(Код на държавата) (Код на държавата) (Код на държавата) (Код на държавата) 

25. Запишете наименованието на населеното място, ако 
държавата е Гърция, Република Северна Македония, Румъния, 
Сърбия или Турция. ............................ ............................ ............................ ............................

(Код на район по NUTS2) (Код на район по NUTS2) (Код на район по NUTS2) (Код на район по NUTS2)
26. Като какъв работите?

Запишете наименованието на професията/длъжността
(напр.учител, електротехник, настройчик, началник-отдел 
"Финансово-счетоводна дейност").

№ Код

Ако е друга 
държава           в.26                                                                                                                                                                 

(Код по НКПД - 2011)

Ако държавата е 
Гърция, Република 
Северна Македония, 
Румъния, Сърбия или 
Турция          в.25

Ако е друга 
държава           в.26                                                                                                                                                                 

(Код по НКПД - 2011)

Ако държавата е 
Гърция, Република 
Северна Македония, 
Румъния, Сърбия или 
Турция          в.25

Ако държавата е 
Гърция, Република 
Северна Македония, 
Румъния, Сърбия или 
Турция          в.25

Ако е друга 
държава           в.26                                                                                                                                                                 

(Код по НКПД - 2011)

Ако държавата е 
Гърция, Република 
Северна Македония, 
Румъния, Сърбия или 
Турция          в.25

Ако е друга 
държава           в.26                                                                                                                                                                 

(Код по НКПД - 2011)

Гр.(с.)

Област

отбележете вида му (град - 1 или село - 2) и областта, в която се
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Да.........
Не.........

- от 2016 до 2020 вкл.

- 2021 или след нея

в.34

т.б

- 2015 или преди нея

в.33
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32. За намирането на настоящата Ви работа съдействаха ли Ви бюрото 
по труда или Агенцията по заетостта (включително и чрез 
информацията на сайта на Агенцията по заетостта)? 

Да……… 1 1 1 1
    Не……… 2 2 2 2

33. По какъв начин намерихте настоящата си работа? Посочете най-
успешния метод. 

(прочетете отговорите с код от 01 до 08)

Чрез отговаряне на обява за работа в печатни и електронни медии 01 01 01 01
Чрез роднини, приятели или познати 02 02 02 02
Чрез държавно бюро по труда, включително и чрез сайта на 
Агенцията по заетостта 03 03 03 03
Чрез частна агенция или фирма, извършваща посредническа 
дейност по наемане на работа 04 04 04 04
Чрез университет, училище, професионален център или друга 
образователна институция, проведен стаж или предишно работно 
място 05 05 05 05
Чрез директно кандидатстване при работодател (без обява) 06 06 06 06
Чрез покана от работодателя (или чрез специалисти по търсене на 
персонал) 07 07 07 07
Чрез конкурс за работа в обществения сектор 08 08 08 08

По друг начин, посочете какъв…………………………… 09 09 09 09
Лицето е работодател, самостоятелно зает или е неплатен 
семеен работник (въпрос 28=2 или 3) 10 10 10 10

34. Проверка за анкетьора. Моля, проверете към въпрос 28 
статуса в заетостта на лицето и отбележете:

☺

2 в.36 2 в.36 2 в.36 2 в.36
Лицето е неплатен семеен работник, въпрос 28=3 (въпрос 13=6) 3 в.38 3 в.38 3 в.38 3 в.38

№ Код

Лицето е наето, въпрос 28=1 (въпрос 13=3 или 4)
  Лицето e работодател или самостоятелно зает, въпрос 28=2

1 1 1 1

  (въпрос 13=1,2 или 5)

Да.........
Не.........

Чрез отговаряне на обява за работа в печатни и електронни медии
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35. (За наети) Можете ли Вие лично да определяте началото и края на 
работния Ви ден?

 (прочетете отговорите)
Да, можете изцяло да ги определяте 1 1 1 1

Да, можете да ги определяте в рамките на гъвкаво работно време 2 в.39 2 в.39 2 в.39 2 в.39

Не, работодателят, предприятието ги определят 3 3 3 3
36. През последните 12 месеца за колко клиенти (възложители, 

потребители, купувачи) Вие и/или наетите от Вас лица сте работили 
на основната работа?

Един 1 в.38 1 в.38 1 в.38 1 в.38
От 2 до 9 вкл. 2 2 2 2
10 и повече 3 3 3 3
Нито един 4 в.38 4 в.38 4 в.38 4 в.38

37. През последните 12 месеца имахте ли един основен клиент (купувач, 
потребител,  възложител) - такъв, от когото са формирани поне 75% 
от доходите Ви от самостоятелната заетост?

Да……… 1 1 1 1
    Не……… 2 2 2 2

38. (За самостоятелно заети)  Можете ли Вие лично да определяте 
началото и края на работния Ви ден?

 (прочетете отговорите)
Можете изцяло да ги определяте 1 1 1 1
Определят се предимно от клиентите 2 2 2 2
Определят се от други фактори 3 3 3 3

№ Код

 (прочетете отговорите)

Да.........
Не.........

Един
От 2 до 9 вкл.

10 и повече
Нито един

През последните 12 месеца за колко клиенти (възложители,
потребители, купувачи) Вие и/или наетите от Вас лица сте работили 
на основната работа?
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Да .........
Не, предпочитате Вие да се грижите  .........
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44. По договор колко часа седмично би трябвало да работите?

Можете да посочите и половинки часове, например 42,5 часа. 

Брой на часовете (01,0 - 50,0)              , , , ,
Не е указано в договора 960  960 960 960
Няма договор (въпрос 14=6) 970    в.46 970    в.46 970    в.46 970    в.46
Не знае 980 980 980 980

45. Толкова часа ли работите обикновено на основната работа?

Да……… 1     в.48 1     в.48 1     в.48 1     в.48
    Не……… 2 2 2 2

46. Колко часа седмично работите обикновено на основната работа?
Можете да посочите и половинки часове, например 42,5 часа. 

  Брой на часовете (01,0 - 84,0)       ,             в.48   ,           в.48   ,           в.48   ,           в.48 
  Часовете са различни през отделните седмици 970 970 970 970
  Не може да посочи 980 980 980 980

47. Можете ли да посочите средно колко часа седмично сте работили 
през последния месец?

  Брой на часовете (01,0 - 84,0)              , , , ,
  Не може да посочи 980 980 980 980

48. Проверка за анкетьора. Моля, проверете дали лицето е 
работило през наблюдаваната седмица, или е отсъствало от 
работа през цялата наблюдавана седмица, и отбележете:

☺
Лицето е работило през наблюдаваната седмица (някой от 
въпросите 2, 3, 6 или 7=1) 1 1 1 1
Лицето е отсъствало от работа през цялата наблюдавана 
седмица (въпрос 8=1) 2 в.54 2 в.54 2 в.54 2 в.54

№ Код

, , , ,

Да.........
Не.........

По договор колко часа седмично би трябвало да работите 
на основната работа?
Можете да посочите и половинки часове, например 42,5 часа.

Можете ли да посочите средно колко часа седмично сте работили
през последния месец на основната работа?

работа (основна и друга) през цялата наблюдавана седмица, и 
отбележете:
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Да.........
Не.........

Да.........
Не.........

През миналата седмица (седмицата от ... до ...) имало ли е период
от време (дори половин работен ден), през който не сте били на 
основната работа поради официални празници, годишен отпуск или 
ваканция, заболяване, злополука или по други причини?

Колко дни сте отсъствали от основната работа (моля, посочете както 
цели, така и половинки дни) поради:

През цялата седмица колко такива часа общо сте работили на 
основната работа?
Можете да посочите и половинки часове, например 12,5 часа.
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54. Казахте, че не сте били на работа през миналата седмица (седмицата 
от… до …).
Колко дни сте отсъствали (моля, посочете както цели, така и 
половинки дни) поради: (0-7) (0 или 5) (0-7) (0 или 5) (0-7) (0 или 5) (0-7) (0 или 5)

1) Официални празници, годишен отпуск или почивка  ,  ,  ,  ,
2) Лично заболяване, злополука  ,    ,    ,    ,   

3) Други причини  ,  ,  ,  ,

 Например: половин ден (0,5), два дни и половина (2,5), четири дни (4,0).

55. Проверка за анкетьора. Моля отбележете:

☺ Лицето е наето, въпрос 43=1 (въпрос 13=3 или 4)  1 1  1         1
Лицето не е наето, въпрос 43=2 (въпрос 13≠3 или 4)     2 в.57 2 в.57     2 в.57    2  в.57

56. Работите ли на смени на основната си работа?
Под работа на смени се разбира такава организация на работа, при 
която различни групи от персонала или екипи от работници 
поемат или предават, на едно и също работно място, 
извършването на една и съща работа. 

Да……… 1 1 1 1
    Не……… 2 2 2 2

57. През последните 4 седмици работихте ли вечер - между 18 и 22 часа,
на основната си работа?
(Работихте ли вечер на основната си работа?) 

  Да, често (поне половината от работните дни) 1 1 1 1
  Да, понякога (по-малко от половината от работните дни) 2 2 2 2
  Не 3 3 3 3

58. През последните 4 седмици работихте ли през нощта - между 22 и 6 
часа, на основната си работа?
(Работихте ли през нощта на основната си работа?) 

  Да, често (поне половината от работните дни) 1 1 1 1
  Да, понякога (по-малко от половината от работните дни) 2 2 2 2
  Не 3 3 3 3

НЕТИПИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ

№ Код

Да.........
Не.........

миналата седмица (седмицата 
от ... до ...).

и 4)
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59. През последните 4 седмици работихте ли в съботни дни на 
основната си работа?
(Работихте ли  в съботни дни на основната си работа?) 
  Да, често (две или повече съботи) 1 1 1 1
  Да, понякога (една събота) 2 2 2 2
  Не 3 3 3 3

60. През последните 4 седмици работихте ли в неделни дни на 
основната си работа?
(Работихте ли в неделни дни на основната си работа?) 

  Да, често (две или повече недели) 1 1 1 1
  Да, понякога (една неделя) 2 2 2 2
  Не 3 3 3 3

61. Проверка за анкетьора. Моля отбележете:

☺ Лицето е наето, въпрос 43=1 1 1 1 1
Лицето не е наето, въпрос 43 =2 2 в.65 2 в.65 2 в.65 2 в.65

62. Каква приблизително е месечната работна заплата, която последно 
сте получили на основната си работа?                                                         

В работната заплата се включват: основна заплата за отработено
време или извършена работа; възнаграждение за основен и
допълнителен платен годишен отпуск и други видове платени отпуски
съгласно КТ и ЗДС; възнаграждение за извънреден труд; допълнителни
трудови възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален
опит, нощен труд, работа при вредни или други специфични условия на
труд, работа в празнични и почивни дни, премии и др. съгласно КТ или
договорени чрез колективен трудов договор.

Моля, включете и пропорционална част от допълнителните
възнаграждения с периодичност, по-голяма от месец
(тринадесета заплата, пари за почивка, премии, бонуси), които
последно сте получили, например 1/12 от тринадесетата
заплата, 1/3 от тримесечните премии и т.н.)

  Размер на работна заплата - лева  в.64  в.64  в.64  в.64

Не може/Отказва да посочи точния размер на заплатата 88888              в.63 88888                в.63 88888                в.63 88888                в.63

Код№

РАБОТНА ЗАПЛАТА 

Приблизително каква е месечната работна заплата, която последно 
сте получили на основната си работа?

43=2
43=1

Не може/Отказва да посочи точния размер на заплатата
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63. Можете ли да посочите приблизително в кой от следните интервали е
била месечната работна заплата, която последно сте получили на
основната Ви работа?

   до  600 лева 01 01 01 01
601 - 650 лева 02 02 02 02
651 - 750 лева 03 03 03 03
751 - 850 лева 04 04 04 04
851 - 950 лева 05 05 05 05

951 - 1050 лева 06 06 06 06
1051 - 1150 лева 07 07 07 07
1151 - 1250 лева 08 08 08 08
1251 - 1350 лева 09 09 09 09
1351 - 1450 лева 10 10 10 10
1451 - 1550 лева 11 11 11 11
1551 - 1650 лева 12 12 12 12
1651 - 1850 лева 13 13 13 13
1851 - 2250 лева 14 14 14 14

2251 и повече лева 15 15 15 15
За анкетьора: При посочен отговор с код 15, моля, опитайте да 
получите информация за приблизителния размер на заплатата и 
отбележете отговора към въпрос 62.

64. Размерът на заплатата, който посочихте, за брутната или за нетната 
Ви работна заплата се отнася?

Брутна 1 1 1 1
Нетна 2 2 2 2

Брутна работна заплата  е възнаграждението, което сте 
получили преди приспадането  на задължителните и 
доброволните вноски за социално и здравно осигуряване и 
данъчните начисления за Ваша сметка. 
Нетната заплата  е тази, която сте получили, след 
приспадането на задължителните и доброволните вноски за 
социално и здравно осигуряване и данъчните начисления за Ваша 
сметка.  

№ Код

 2251 и повече лева

701 - 750 лева
751 - 850 лева
851 - 950 лева

951 - 1050 лева
1051 - 1150 лева
1151 - 1250 лева

1851 - 2050 лева
2051 - 2250 лева

Брутна
Нетна

1651 - 1850 лева
1551 - 1650 лева
1451 - 1550 лева
1351 - 1450 лева
1251 - 1350 лева

до 700 лева
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65. Проверка за анкетьора. Моля, проверете от отговора на 
въпрос 12 дали лицето има повече от една работа и 
отбележете:

☺ Лицето има само една работа, въпрос 12 = 3 1 в.70 1 в.70 1 в.70 1 в.70
Лицето има повече от една работа, 
въпрос 12 = 1 или 2 2 2 2 2

66. Следващите въпроси се отнасят за Вашата втора работа.
Като самостоятелно зает или като нает работите на втората Ви 
работа?

             (прочетете отговорите)

Работодател - самостоятелно зает в собствено предприятие, 
фирма, бизнес, професия, практика или стопанство, с наети лица 1 1 1 1
Самостоятелно зает в собствено предприятие, фирма, бизнес, 
професия, практика или стопанство, без наети лица 2 2 2 2
Нает в частно предприятие, фирма, стопанство срещу надница, 
заплата, възнаграждение по граждански договор или друго 
възнаграждение 3 3 3 3
Нает в държавно или общинско предприятие срещу надница, 
заплата, възнаграждение по граждански договор или друго 
възнаграждение 4 4 4 4
Член на производствена кооперация 5 5 5 5
Работещ без заплащане в предприятие, фирма, стопанство на 
родствено лице (неплатен семеен работник) 6 6 6 6

№ Код

ВТОРА РАБОТА
65.

12=3

12=1 или 2
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67. Каква е основната дейност на предприятието, фирмата, стопанството, 
в което е втората Ви работа, или видът на самостоятелната дейност, 
която извършвате?

Ако работите в поделение (клон, цех, филиал, обект), моля, посочете 
дейността на поделението (местната единица).

Ако упражнявате свободна професия, частна практика или друга 
самостоятелна дейност, посочете вида на дейността, с която сте били 
заети.

(напр. търговия на дребно, изкупуване на селскостопански продукти, 
производство на инструменти и сечива, адвокатски услуги и т.н.)

68. Колко часа седмично работите обикновено на втората работа?

Можете да посочите и половинки часове, например 10,5 часа.

Брой на часовете (01,0 - 50,0) , , , ,
Часовете са различни през отделните седмици 970 970 970 970
Не може да посочи 980 980 980 980

69. Колко часа работихте на втората работа през миналата седмица 
(седмицата от ... до ...)?
Можете да посочите и половинки часове, например 10,5 часа.

Брой на часовете (00,0 - 50,0) , , , ,
Не може да посочи 980 980 980 980

70. Желаете ли да работите повече часове, отколкото обикновено 
работите (включително на втора или друга допълнителна работа), 
което би довело до увеличаване на доходите Ви? 

Да……… 1 1 1 1
    Не……… 2 в.75 2 в.75 2 в.75 2 в.75

(Код по КИД-2008)(Код по КИД-2008)

№ Код

(Код по КИД-2008) (Код по КИД-2008)

зает/а.

Да.........
Не.........
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71. Ако през миналата седмица (седмицата от… до ….) бяхте намерили 
възможност да работите повече часове, кога бихте могли да 
започнете да работите повече часове?

 До две седмици след края на посочената седмица 1 в.75 1 в.75 1 в.75 1 в.75
   По-късно 2 2 2 2

72. Каква е основната причина да не можете да започнете да работите 
повече часове до две седмици?

Учи/Участва в образование или друго обучение 1           в.75 1           в.75 1           в.75 1           в.75
Лично заболяване или нетрудоспособност 2 2 2 2
Грижи се за свои деца или за болни или възрастни роднини 
Други семейни причини 4 4 4 4
Други лични причини 5          в.75 5          в.75 5          в.75 5          в.75

Друга причина, посочете каква ……………… 6 6 6 6
73. Бихте ли могли да започнете до две седмици, ако имахте възможност 

да използвате (да използвате в по-голяма степен) услуги за гледане 
на деца или на болни или възрастни хора?

Да………………   1 1 1 1

 Не, предпочитате Вие да се грижите………………   2 в.75 2 в.75 2 в.75 2 в.75
74. Защо не можете да използвате (да използвате в по-голяма степен) 

услуги за гледане?
(прочетете отговорите)

Липсват подходящи заведения или други услуги за гледане 1 1 1 1
Не можете да си ги позволите поради цената им 2 2 2 2
Други причини 3 3 3 3

75. Ако зависеше от Вас, колко часа седмично бихте искали да работите 
(включете основна, втора и друга допълнителна работа), при 
положение, че Вашето възнаграждение зависи от броя на 
отработените часове?
Можете да посочите и половинки часове, например 42,5 часа. 

Брой на часовете (01,0 - 84,0) , , , ,
Не може да посочи 980 980 980 980

№ Код

3           в.73 3           в.73 3           в.73 3           в.73

Да .........

Не, предпочитате Вие да се грижите  .........
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76. През последните четири седмици (които приключват до края на 
миналата седмица/до ……..) търсили ли сте друга работа?

Да……… 1 1 1 1
    Не……… 2 2 2 2

77. Проверка за анкетьора. Моля, проверете възрастта на лицето 
от въпрос Д10 в картата за домакинството и отбележете:

☺ Лицето е на възраст 15 - 74 навършени години 1 в.78 1 в.78 1 в.78 1 в.78
Лицето е на възраст 75 и повече навършени години 2 в.95 2 в.95 2 в.95 2 в.95

78. През последните четири седмици (които приключват до края на 
миналата седмица/до …….... ), търсихте ли някаква работа, 
независимо каква - дори и за един час, предприехте ли  някакви 
стъпки за намиране на работа или за започване на самостоятелен 
бизнес?

Да……… 1 в.85 1 в.85 1 в.85 1 в.85
    Не……… 2 2 2 2

79. Причината да не сте търсили работа, свързана ли е с това, че вече 
сте намерили работа, която очаквате да започнете?

Да……… 1 1 1 1
Не……… 2 в.81 2 в.81 2 в.81 2 в.81

    Вече е започнал/а тази работа.……… 3 в.90 3 в.90 3 в.90 3 в.90
Код 3 се отнася за лица, които са започнали работата между края на 

наблюдавания период и интервюто. Възможен е само в случай че 
интервюто се провежда по-късно от седмицата, следваща наблюдавания 

период.

80. Кога очаквате да започнете тази работа?

До 3 месеца 1 1 1 1
След повече от 3 месеца 2 2 2 2

в.102

в.86

в.102

в.86

в.102

в.86

ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА

в.102

в.86

№ Код

Да.........
Не.........

Да.........
Не.........

Да.........
Не.........

........

До 3 месеца
След повече от 3 месеца
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81. Въпреки че не сте търсили работа, имате ли желание да работите? 
Има се предвид каквато и да е работа, вкл. почасова.

Да……… 1 в.91 1 в.91 1 в.91 1 в.91
    Не……… 2 2 2 2

82. Каква е основната причина, поради която не желаете да работите?

Учи/Участва в образование или друго обучение 1            в.95 1            в.95 1            в.95 1            в.95
Лично заболяване или нетрудоспособност 2 2 2 2
Грижи се за свои деца или за болни или възрастни роднини   
Други семейни причини 4 4 4 4
Други лични причини 5           в.95 5           в.95 5           в.95 5           в.95
Пенсиониране 6 6 6 6
Друга причина, посочете каква …………………………………….. 7 7 7 7

83. Бихте ли желали да работите, ако имахте възможност да използвате 
(да използвате в по-голяма степен) услуги за гледане на деца или на 
болни или възрастни хора?

Да………………   1 1 1 1
 Не, предпочитате Вие да се грижите………………   2 в.95 2 в.95 2 в.95 2 в.95

84. Защо не можете да използвате (да използвате в по-голяма степен) 
услуги за гледане?

(прочетете отговорите)
Липсват подходящи заведения или други услуги за гледане 1 1 1 1
Не можете да си ги позволите поради цената им 2 в.95 2 в.95 2 в.95 2 в.95
Други причини 3 3 3 3

№ Код

3           в.83 3          в.83 3        в.83 3           в.83

Да.........
Не.........

Да .........
Не, предпочитате Вие да се грижите  .........
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85. През последните четири седмици (които приключват до края на 
миналата седмица/до …….... ), какви стъпки предприехте, за да си 
намерите работа или да започнете самостоятелен бизнес?

ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ
1) Имахте контакти с държавно бюро по труда с цел намиране на 

работа 1 2 1 2 1 2 1 2
2) Имахте контакти с частни бюра, агенции, фирми, извършващи 

посредническа дейност по наемане на работа 1 2 1 2 1 2 1 2
3) Обърнахте се директно към работодатели (без обява) 1 2 1 2 1 2 1 2
4) Участвахте  в конкурс, явихте се на изпит или интервю за 

постъпване на работа 1 2 1 2 1 2 1 2
5) Потърсихте съдействие от роднини, приятели и познати 1 2 1 2 1 2 1 2
6) Подадохте/отговорихте на обяви за работа в печатни или 

електронни медии 1 2 1 2 1 2 1 2
7) Изучавахте обяви за работа в печатни или електронни медии 1 2 1 2 1 2 1 2
8) Качихте или актуализирахте автобиографията си (CV) онлайн 1 2 1 2 1 2 1 2
9) Подготвяхте се за започване на самостоятелен бизнес (търсихте  

земя, сграда, помещение, оборудване; кандидатствахте за  
разрешения, патенти, кредити, с цел започване на самостоятелен 
бизнес) 1 2 1 2 1 2 1 2

86. Ако през миналата седмица (седмицата от ... до ... ) бяхте намерили 
работа (или Ви бяха предложили да се върнете на работа), кога бихте 
могли да започнете работа?                                                                                                         

 До две седмици след края на посочената седмица 1 в. 90 1 в. 90 1 в. 90 1 в. 90
   По-късно 2 2 2 2

№ Код

През последните четири седмици (които приключват до края на
миналата седмица/до …….... ), какви стъпки предприехте, за да си
намерите работа или да започнете самостоятелен бизнес?

До две седмици след края на посочената седмица
По-късно
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87. Каква е основната причина да не можете да започнете работа до две 
седмици?

Учи/Участва в образование или друго обучение 1             в.90 1             в.90 1             в.90 1             в.90
Лично заболяване или нетрудоспособност 2 2 2 2
Грижи се за свои деца или за болни или възрастни роднини
Други семейни причини 4 4 4 4
Други лични причини 5            в.90 5            в.90 5            в.90 5            в.90
Друга причина, посочете каква …………………………………….. 6 6 6 6

88. Бихте ли могли да започнете работа, ако имахте възможност да 
използвате (да използвате в по-голяма степен) услуги за гледане на 
деца или на болни или възрастни хора?

Да………………   1 1 1 1
 Не, предпочитате Вие да се грижите………………   2 в.90 2 в.90 2 в.90 2 в.90

89. Защо не можете да използвате (да използвате в по-голяма степен) 
услуги за гледане?

(прочетете отговорите)
Липсват подходящи заведения или други услуги за гледане 1 1 1 1
Не можете да си ги позволите поради цената им 2 2 2 2
Други причини 3 3 3 3

90. От колко време търсите работа?
( Колко време търсихте тази работа?)

  - по-малко от 1 месец. Посочете броя на седмиците.
седмици седмици седмици седмици

  - 1 месец до 47 месеца. Посочете броя на месеците. в.95 в.95 в.95 в.95
месеци месеци месеци месеци

  - 4 и повече години. Посочете броя на годините.
години години години години

Ако, по изключение, лицето не е търсило работа, на мястото на 
годините запишете 99. 

№ Код

3           в.88               3           в.88 3         в.88   3            в.88

Да .........
Не, предпочитате Вие да се грижите  .........

(Колко време търсихте тази работа?)
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Да .........

-

-
Не, предпочитате Вие да се грижите  .........
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Въпроси
                                                       Отговори

95. Работили ли сте някога, дори и случайна (еднократна, за по-малко от 
3 месеца) работа срещу заплащане?

Да 1 1 1 1
Да, но само случайна работа 2 2 2 2
Не 3   в.102 3   в.102 3   в.102 3   в.102

96. 1) Кога за последен път сте работили?
2014 или преди нея    в.102

а) посочете годината, през
! която последно сте работили      2015 до 2019 вкл. в.97 ! ! ! !

2020 или след нея                  т.б

 б) посочете месеца от годината, през който последно сте работили в.97 в.97 в.97 в.97
(01-12) (01-12) (01-12) (01-12)

Следващите въпроси (от 97 до 101) се отнасят за работата, която 
сте работили последно.

97. Като самостоятелно зает или като нает сте работили на последната 
работа? 

             (прочетете отговорите)

Работодател - самостоятелно зает в собствено предприятие, 
фирма, бизнес, професия, практика или стопанство, с наети лица 1 1 1 1
Самостоятелно зает в собствено предприятие, фирма, бизнес, 
професия, практика или стопанство, без наети лица 2 2 2 2
Нает в частно предприятие, фирма, стопанство срещу надница, 
заплата, възнаграждение по граждански договор или друго 
възнаграждение 3 3 3 3
Нает в държавно или общинско предприятие срещу надница, 
заплата, възнаграждение по граждански договор или друго 
възнаграждение 4 4 4 4
Член на производствена кооперация 5 5 5 5
Работещ без заплащане в предприятие, фирма, стопанство на 
родствено лице (неплатен семеен работник) 6 6 6 6

ПРЕДИШЕН ТРУДОВ ОПИТ НА НЕЗАЕТИТЕ ЛИЦА

№ Код

2015 или преди нея

2016 до 2020 вкл.

2021 или след нея



27



28

Да.........
Не.........

...........................................................

Да.........
Не.........

Да (вкл. и във ваканция)
Не………....………………
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Да.........
Не.........
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Въпроси
                                                       Отговори

112. Каква степен на завършено образование/степен на професионална 
квалификация имате? Посочете най-високата степен.

Без начално 01 в.120 01 в.120 01 в.120 01 в.120
Начално образование,
вкл. професионално обучение с придобита I степен на 
професионална квалификация/професия

02 02 02 02

Основно образование;
професионално-техническо (ПТУ) след VI, VII или VIII клас 03 в.114 03 в.114 03 в.114 03 в.114

Първи гимназиален етап на средно общо образование  (с 
удостоверение за завършен X клас) 04 04 04 04

Първи гимназиален етап на средно професионално образование (с 
удостоверение за завършен X клас) 05 05 05 05

Средно общо/гимназиално 06 в.114 06 в.114 06 в.114 06 в.114
Средно специално, средно професионално-техническо или средно 
професионално образование с придобита степен на 
професионална квалификация/професия - техникум, СПТУ или 
професионална гимназия 

07 07 07 07

Професионално обучение за придобиване на IV степен 
професионална квалификация (след завършено средно 
образование)

08 08 08 08

Висше - степен „професионален бакалавър“/„специалист“ 
(полувисше) 09 09 09 09

Висше - степен „бакалавър“ 10 10 10 10

Висше - степен „магистър“, вкл. висше образование преди 1997 г. 11 11 11 11

Висше - степен „доктор“, вкл. аспирантура 12 12 12 12
113. Каква специалност (професия) сте придобили при завършване на най-

високата степен на образование?

Запишете наименованието на специалността (професията).
114. През коя година сте завършили най-високата степен на образование? 

(Код по КОО - 2015) (Код по КОО - 2015) (Код по КОО - 2015)

№ Код

(Код по КОО - 2015)

(с

в.123 в.123в.123 в.123
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програма
Да.........
Не.........

Да.........
Не.........

Лицето е със средно или по-високо образование, 
въпрос 112 > = 04
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125.

126.

127.

AM

Да.........
Не.........

Лицето е на възраст от 50 до 74 навършени години  
включително

Лицето е на възраст от 15 до 49 навършени години 
включитено или на възраст 75 и повече навършени години 

Анкетна карта
”Пенсиониране 

и участие на 
пазара на 

труда”

Анкетна карта
”Пенсиониране 

и участие на 
пазара на 

труда”

Анкетна карта
”Пенсиониране 

и участие на 
пазара на 

труда”

Анкетна карта
”Пенсиониране 

и участие на 
пазара на 

труда”

125.

126.

127.

AM

125.

126.

127.

AM

Анкетна карта
”Пенсиониране 

и участие на 
пазара на 

труда”

125.

126.

127.

AM

Анкетна карта
”Пенсиониране 

и участие на 
пазара на 

труда”

125.

126.

127.

AM

Лицето е на възраст от 50 до 74 навършени години
включително


