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Контролен район 
(КР) 

Преброителен 
участък (ПУ) 

№ на сградата 
в ПУ 

№ на жилището 
в сградата 

Служебни кодове 
  (Код по ЕКАТТЕ) 

Ê

Тази карта е за: 
Ê

1 сграда 
 

1 жилище 
 
 
1 домакинство 
 
 
5 лицa 
 

3 временно 
присъстващи лица 

х

                Попълнете пълния адрес на преброяваното жилище! 

Тук можете да запишете 
допълнителна информация               
за  местоположението на 
жилището/сградата.Ê

Ê
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Раздел „Адрес“ 
Ê
В раздел „Адрес“ следва да се опише максимално точно 
адресът на преброяваното жилище/сграда. Информацията се 
попълва съобразно записаната в образец ПНЖ-2 и 
информацията, налична на терен при посещение на 
жилището или сградата.  
 
Идентификаторът на жилището (А13.) се използва при 
попълване на допълнителна преброителна карта, в случаите 
когато в жилището има повече от едно домакинство, пет 
лица или трима временно присъстващи. 
 
След въпрос А13. има поле, в което може да се опише 
допълнителната информация по отношение на адреса като 
например: „сградата се намира във вътрешен двор и не се 
вижда откъм улицата“, „жилището е извън сградата“ и т.н.   

Ê
Раздел „Сграда“ 
 
В раздел „Сграда“ се попълва информация за 
сградата, обект на преброяване.  

 
Раздел „Жилище“ 
 
В раздел „Жилище“ се попълва информация за 
жилището, обект на преброяване.  
 
Раздел „Домакинства“ 
 
В раздел „Домакинства“ се попълва информация за 
домакинствата в жилището, обект на преброяването. 
При повече от едно домакинство в жилището се 
попълва отделна преброителна карта,  като в раздел  
„Адрес“ всички въпроси се попълват по идентичен 
начин, така както са попълнени в първата 
преброителна карта. 
 
Раздел „Население“ 
 
В раздел „Население“ се попълва информация за 
лицата в жилището, обект на преброяване. При 
повече от 5 лица в едно жилище се попълва 
допълнителна преброителна карта, като в раздел  
„Адрес“ всички въпроси се попълват по идентичен 
начин, така както са попълнени в първата 
преброителна карта. 
 
Раздел „Временно присъстващи лица“ 
Ê
В раздел „Временно присъстващи лица“ се попълва 
информация за лицата временно пребиваващи в 
жилището, обект на преброяване. При повече от 3 
временно присъстващи лица в жилището се попълва 
отделна карта образец „ВПЛ“, като в раздел  „Адрес“ 
всички въпроси се попълват по идентичен начин, така 
както са попълнени в първата преброителна карта. 
 
 

Ê
 
 
 

 
Полета за попълване: 

 
          В полета с пунктирана синя рамка, с думи или цифри, 

се записва необходимата информация (например: точен 
адрес, години, кв. м, брой и т.н.). Информацията в тези 
полета следва да бъде изписана ясно и четливо. 

 
В поле с пунктирана синя рамка и плътен син фон се 
записват служебни кодове, необходими при процеса на 
въвеждане на информацията от хартиените анкетни 
карти в информационната система на преброяването.  
 
Тази информация се въвежда само от лица, 
ангажирани с въвеждане на информацията.  
 
В поле с плътна синя рамка се маркира отговорът на 
съответния въпрос. При въпроси пред отговорите, на 
които има подобно поле, е възможен само един 
отговор. 
  
Полето се маркира със знак           или Ê 
 
При грешно маркирано поле полето се задрасква изцяло 
с химикал, така че фонът да стане плътен.  
 
Грешно маркирано поле:           или Ê 
 
Вярно маркирано поле:             или 

Ê
В поле с плътна оранжева рамка се маркират отговори 
за съответния въпрос. При въпроси пред отговорите, 
на които има подобни полета, е възможно да се 
отбележи повече от един отговор.  
Полето се маркира със знак „X” или „V”. 

 
Грешно маркирано поле:           или  
 
Вярно маркирано поле:             или 

Ê
Указателни полета или знаци:  

 
В сини или оранжеви полета, съдържащи триъгълен 
знак за внимание, са записани допълнителни 
указания, или пояснения по отношение на задаваните 
въпроси и възможните отговори. 

 
Знак с три оранжеви стрелки, поставен срещу 
конкретно поле за маркиране, дава указания за 
преминаване към следващ въпрос или следващ раздел 
от анкетната карта.  
 
Пример: Ако на въпрос Н23. маркирате отговор „1. 
Учащ“, срещу него има стрелка с указание: Премини на 
Н27.  
 

1. Учащ  
Ê

Това означава, че не е необходимо да задавате 
въпроси Н24., Н25. и Н26. на преброяваното лице. 

 
Ê

ХÊ

ХÊ

ХÊ

ХÊ

ХÊ

VÊ

VÊ

VÊ

Ê

Ê

Премини на Н27. 

ХÊ

За допълнителна информация или съдействие  
по време на интервютата се обърнете към 
Вашия контрольор или се свържете с нас.   

Census2021@nsi.bg 

  

VÊ

VÊ

Указания за попълване на отделни части 
от анкетната карта. 

Указания за попълване на отделни 
въпроси и техните отговори. 

Ê

Указания за попълване 



О 
Б 
Р 
А 
З Е

 Ц

Страница / 3

Раздел „Сграда“

Страница | 3 
Ê Ê

 
С1. Какъв е видът на сградата? 

 
1. Къща 

2. Жилищен блок, кооперация 

3. Сграда от смесен тип (над 60% жилищна площ) 

4. Общежитие 

5. Лятна кухня 

6. Вила 

7. Сграда за колективно домакинство (пансион, 
манастир, дом за деца, дом за стари хора и др.) 
 

8. Дом за временно 
настаняване на бездомни 
 

9. Друго 

 
 
 
 

 
 
 
 
С2. На колко етажа е сградата?    
 
               етаж/а 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
С3. Каква е сградата според вида на 
конструкцията и използвания основен материал? 

 
1. Тухлена (с бетонна плоча) 

2. Тухлена (сÊгредоред без стоманобетон) 

3. Стоманобетонна (стоманобетонна конструкция с 
плоча и колони) 

4. От кирпич (сурови тухли) 

5. Каменна  

6. Дървена (дъски, дървени плоскости) 

7. От панели (готови сглобяеми елементи) 

8. Сглобяема от метални конструкции 

9. Друга 

 
 

 
С4. През коя година е построена сградата? 

 
                                година 
 
 
С5. Има ли в сградата асансьор?                                       

 
1. Да 

2. Не 

С6. Има ли в сградата някои от изброените 
обекти, които се ползват за нежилищни цели? 
 
 
 
 

1. Помещения за общо ползване от живущите 

2. Помещения за творческа и научна дейност 

3. Помещения за осъществяване на стопанска 
или друга дейност 

4. Гаражи и общи паркинги 

5. Други 

6. Няма 

С7. Обитавана ли е сградата? 
 

1. Да 

2. Не 

 

 

С8. Колко жилища има в сградата? 

 
                       жилище/а 
 
 

 

 

           Премини на раздел „Жилище“. 

Отговор 9. „Друго“ се отбелязва само за обекти 
като нежилищни сгради, примитивни постройки 
като колиби, бараки и др. или подвижни средства 
като фургони, каравани, лодки и др., в които 
живеят постоянно или временно пребивават лица, 
обект на преброяване.   

Маркирайте „1. Да“, ако към критичния момент на 
преброяването в сградата пребивават постоянно 
лица. 

Мазетата, таваните и ателиетата, които се използват 
за постоянно живеене от домакинства, също се 
включват в броя на жилищата.Ê

В броя на етажите се включват всички жилищни и 
нежилищни етажи (магазини, складове, гаражи и 
др.), подът на които се намира най-много на 
прилежащото (естествено или изкуствено създадено) 
ниво на терена. В броя на етажите не се включват 
подземните и таванските етажи. 

 

Възможен е повече от един отговор. 

Раздел „Сграда“ 

Премини на  
раздел „Жилище“ 
Ê
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Ж1. Какъв е видът на жилището? 

 
1. Жилище в жилищна сграда 

2. Жилище в студентско/работническо общежитие 

3. Жилище в нежилищна сграда (административна, 
стопанска и др.) 

4. Колективно жилище (пансион, манастир, дом за 
деца, дом за стари хора и др.) 

5. Примитивно жилище (колиба, барака и др.) 

6. Подвижно жилище (фургон, каравана и др.) 

7. Място в дом за временно 
настаняване на бездомни 

8. Без жилище (бездомни) 

 
Ж2. Как се използва жилището? 
 

1. Жилище за постоянно (обичайно) пребиваване 

2. Жилище за сезонно или ваканционно 
пребиваване 

3. Жилище, обитавано от лица, които не са обект 
на преброяване (чуждестранни дипломати, 
търговски представители и др.) 

4. Жилището е колективно 

5. Жилището е необитавано 

 
Ж3. Каква собственост е жилището?     
                    

1. Държавно 

2. Общинско 

3. Частно, на българско физическо лице 

4. Частно, на българско юридическо лице 

5. Частно, на чуждестранно физическо лице 

6. Частно, на чуждестранно юридическо лице 

7. Жилището е необитавано 
 

Ж4. Собственици, наематели или ползватели 
живеят в жилището?                                       

 
1. Собственици (поне едно лице е собственик) 

2. Наематели (поне едно лице е наемател и няма 
собственици) 

3. Друг вид ползватели (нито едно лице не е 
собственик или наемател) 

4. Жилището е колективно 

5. Жилището е необитавано 
 
Ж5. Колко е общата застроена площ на 
жилището?  
 
                             (кв. м)                                       
 

 
 
Ж6. Колко стаи има жилището? 
 
             стая/и 

 

 

 
Ж7. Колко е общата застроена площ на стаите в 
жилището?  
 
                             (кв. м) 
 

Ж8. Има ли кухня в жилището? 
 

1. Да, отделна кухня - площ                (кв. м) 

2. Да, отделен кухненски бокс - площ        (кв. м) 

3. Кухненското оборудване е част от помещение 
в жилището  

4. Няма нито едно от изброените 

5. Жилището е необитавано 

Ж9. Електрифицирано ли е жилището? 
 

1. Да 

2. Не 

Ж10. Има ли жилището водопровод? 
 

1. Да, вътре в жилището 

2. Да, в сградата, но извън жилището 

3. Да, извън сградата 

4. Няма 

Ж11. Какъв източник на вода ползва жилището? 
 

1. Обществено водоснабдяване 

2. Собствен източник (извор, кладенец или сондаж) 

3. Обществено водоснабдяване и собствен 
източник 

4. Няма източник на вода 

Ж12. Има ли жилището канализация? 
 

1. Да, свързана с обществена канализация 

2. Да, свързана с изгребна яма 

3. Да, свързана със септична яма или друго 
локално пречиствателно съоръжение 

4. Да, свързана с попивна (помийна) яма 

5. Няма  

 

х

х

х

Включват се всички стаи с площ 4 и повече кв. м, 
без кухнята и сервизните помещения (бани, килери, 
перални помещения и др.) и стаите, които се 
използват за нежилищни цели (офис, ателие и др.) 

Ê

х

х

Раздел „Жилище“ 

Премини на раздел 
„Домакинства“, 
въпрос Д6. 

Ê
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Ж13. Има ли жилището баня и тоалетна? 
 

 
 

1. Да, вътре в жилището 

2. Да, в сградата, но извън жилището 

3. Да, извън сградата 

4. Няма 

5. Жилището е необитавано 

 
Ж14. Има ли жилището вътрешна изолация? 
 

1. Да, изцяло 

2. Да, частично 

3. Няма 

4. Жилището е необитавано 

 
Ж15. Има ли жилището външна изолация? 
 

1. Да, изцяло 

2. Да, частично 

3. Няма 

 
Ж16. Има ли жилището енергоспестяваща 
дограма? 
 

1. Да, изцяло 

2. Да, частично 

3. Няма 

 
Ж17. Свързано ли е жилището към инсталация за 
производство на енергия от възобновяеми 
източници? 
 

1. Да, соларни панели за електроенергия 

2. Да, соларни панели за топла вода 

3. Да, вятърна централа 

4. Да, хибридна централа 

5. Да, друга 

6. Не, не е свързано.  

7. Жилището е необитавано 

 
Ж18. Свързана ли е инсталацията за производство 
на енергия от възобновяеми източници към 
енергоразпределителната мрежа? 
 

1. Да 

2. Не 

 
 
 
Ж19. Има ли жилището инсталация за 
отопление? 
 

1. Да, от централен източник 

2. Да, от локален източник 

3. Няма 

4. Жилището е необитавано 

 
Ж20. Каква енергия използвате за ГОТВЕНЕ, 
ОТОПЛЕНИЕ и ЗАТОПЛЯНЕ НА ВОДА? 
 
 
 

 

 

1. Топлинна енергия от централен 
източник (парно) 

2. Природен газ от централен източник 

3. Електричество 

4. Въглища 

5. Брикети от въглища 

6. Брикети от дървесина 

7. Дърва 

8. Газ (от бутилки) 

9. Нафта 

10. Пелети 

11. Слънчева енергия 

12. Енергия от възобновяеми източници 
(с изключение на слънчева енергия) 

13. Друго 

14. Не използвам 

15. Жилището е необитавано 

 
Ж21. Колко стаи от жилището се отопляват? 
 

1. Брой стаи                                              стая/и      
(вкл. кухня или кухненски бокс)  

2. Нито една 
 

3. Жилището е необитавано 

 

Премини на  
Ж19. 
Ê

Възможен е повече от един отговор.  

Раздел „Жилище“ 
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Ж22. Материална осигуреност на домакинствата 
Ê
Ê

1. Хладилник и/или фризер  

2. Автоматична пералня  

3. Сушилня  

4. Съдомиялна машина  

5. Климатик  

6. Бойлер  

7. Компютър (вкл. преносим)  

8. Устройства, уреди за автоматизиране на дома 
(умни устройства, роботи)  

9. Велосипед (вкл. електрически)  

10. Автомобил (лека кола, джип, миниван, микробус)  

11. Гараж, гаражна клетка, паркомясто  

12. Вила, къща или апартамент за сезонно ползване  

13. Жилището е колективно  

14. Жилището е необитавано  

Ж23. Услуги, използвани от домакинствата 

 

1. Фиксиран достъп до интернет  

2. Мобилен достъп до интернет  

3. Фиксирана телефонна услуга (стационарен 
телефон)  

4. Мобилна телефонна услуга (мобилен телефон)  

5. Ефирна телевизия  

6. Сателитна телевизия  

7. Кабелна телевизия  

8. Жилището е колективно  

9. Жилището е необитавано 

 
 
Ж24. Осигурена ли е достъпна среда за лица с 
намалена подвижност, вкл. за хора с 
увреждания? 
 
Ê
Ê

1. Вход в сградата на нивото на прилежащия 
терен 

2. Адаптирани стълби със специално пригоден 
парапет (до входа на сградата) 

3. Рампа за хора с увреждания (до входа на 
сградата) 

4. Подемна платформа (до входа на сградата) 

5. Подемна платформа (до входа на жилището) 

6. Асансьор, достъпен за хора с увреждания (в 
сградата/входа) 

7. Достъпен маршрут от входа на сградата до 
входа на жилището 

8. Достъпен маршрут от жилището до други 
обекти в сградата/входа 

9. Нито едно от изброените не е налично 
Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊПремини на раздел „Домакинства“!Ê

Раздел „Жилище“ 

Възможен е повече от един отговор.  

Възможен е повече от един отговор.  

Възможен е повече от един отговор.  
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Д1. Колко лица ОБИЧАЙНО живеят в преброяваното жилище? 

 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊлице/а 
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê

Д2. В колко ДОМАКИНСТВА се разпределят, посочените в Д1. лица? 
 
               домакинство/а  
Ê
Ê

Ê
Ê
Ê

Ê
Ê
Ê
Ê

Д3. Ако на въпрос Д2. са посочени повече от 1 домакинство, запишете броя на лицата във всяко 
от тях 

 
Домакинство № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 

Брой лица          

 
Д4. Отбележете в квадратчетата по-долу верния отговор за съответното домакинство: 

 
1. Поне един от членовете на домакинството е собственик на цялото жилище или на част от него 
2. Поне един от членовете на домакинството е наемател на цялото жилище или на част от него (и никой от 

другите членове не е собственик) 
3. Членовете на домакинството обитават жилището под друга форма на собственост (ползватели без наем) 

 

Домакинство № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 

1., 2. или 3.          

Ê
Д5. Освен посочените в Д1. пребивават ли и други лица в жилището към 20 март 2020 година? 

Ê
1. Да,               лице/аÊÊ 

2. Не 

 

 

 

 

 

 

Ê

Запишете броя на лицата, които: 

o живеят обичайно в жилището и са се намирали в него към 20 март 2020 година; 
o живеят обичайно в жилището, но към 20 март 2020 г. са отсъствали, поради 

престой на друго място в страната или извън нея за период по-малък от 1 година 
(командировка, обучение, лечение, при роднини и др.). 

 

Не забравяйте да преброите 
децата и бебетата, родени 

преди или на 19 март 2020 
година! 

Определете броя на домакинствата, като имате предвид следното: 

o Домакинство е едно лице, което живее в жилището, или в част от него и е на самостоятелен бюджет; 
o Домакинство са и две или повече лица, които живеят в жилището или в част от него и имат общ бюджет 

независимо дали имат, или нямат родствени връзки.  

Лицата имат общ бюджет, когато споделят разходи за храна и средства от първа необходимост, разходи за издръжка 
на деца или други лица без доходи. 
Не е задължително да се изразходват общо всички доходи на всички членове на домакинството, за да се приеме, че 
лицата са на общ бюджет. 

Ако сте посочили „да“ на въпрос Д5., запишете броя на лицата, които обичайно пребивават в същото или друго 
населено място в страната или извън нея, но към 20 март 2020 г. са се намирали в преброяваното жилище за период 
по-малък от 1 година (на гости, за ваканция, при приятели, други семейни причини). 
 
Моля, не забравяйте да попълните информацията за тези лица в раздел  
„Временно присъстващи лица“!  

 

Премини на въпрос Д6. Отношения между лицата в домакинството, намиращ се на следващата страница, 
като започнете с главата на домакинството и последователно запишете всички членове на домакинството и 
отношенията между тях.  

„Глава на домакинство“ е лицето, което членовете на домакинството определят за такова или което осигурява основните 
средства за съществуване. 

Ако в жилището има повече от едно домакинство за всяко следващо след първото трябва да попълните отделна преброителна 
карта за домакинство и лицата, намиращи се в него.Ê
Ê

Раздел „Домакинства“ 
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Пример за попълване на отношенията между лицата в домакинството. 

Лице 1 

Име 

Презиме 

Фамилия 

 

1.  ЕГН 2. ЛНЧ 3. ЛН 4. НЯМА 

 

 

 

Отношения между лицата          
в 3-членно домакинство. 

Лице 1: 
Иван - глава на домакинството 

 
Лице 2: 

Мария - съпруга на Иван 
 

Лице 3: 
Анна - дъщеря на Иван и Мария 

 

Лице 2 

Име 

Презиме 

Фамилия 

 

1. ЕГН 2. ЛНЧ 3. ЛН 4. НЯМА 

 

Отношение на това лице към  
Лице №                                 1 

1. Съпруг/а                      

2. Партньор/ка  
(съжителство без брак)Ê 
3. Син/дъщеря 

4. Родител 

5. Брат/сестра 

6. Внук/правнук 

7. Баба/дядо  
(прабаба/прадядо)Ê 
8. Друго родствено лице 

9. Друго неродствено лице 

Лице 3 

Име 

Презиме 

Фамилия 

 

1.  ЕГН 2. ЛНЧ 3. ЛН 4. НЯМА 

 

Отношение на това лице към  
Лице №                               1    2 

1.Съпруг/а                     

2.Партньор/ка  
(съжителство без брак)Ê 
3. Син/дъщеря 

4. Родител 

5. Брат/сестра 

6. Внук/правнук 

7. Баба/дядо  
(прабаба/прадядо)Ê 
8. Друго родствено лице 

9. Друго неродствено лице 

 

Д6. Отношения между лицата в домакинство №  

Лице 1 

Име 

Презиме 

Фамилия 

 

1..ЕГН   2.ЛНЧ   3.ЛН   4.НЯМА 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лице 2 

Име 

Презиме 

Фамилия 

 

1..ЕГН   2.ЛНЧ   3.ЛН   4.НЯМА 

 

Отношение на това лице към  
Лице №:                                1 

1. Съпруг/а                      

2. Партньор/ка  
(съжителство без брак)Ê 
3. Син/дъщеря 

4. Родител 

5. Брат/сестра 

6. Внук/правнук 

7. Баба/дядо  
(прабаба/прадядо)Ê 
8. Друго родствено лице 

9. Друго неродствено лице 

Лице 3 

Име 

Презиме 

Фамилия 

 

1..ЕГН  2. ЛНЧ   3. ЛН   4..НЯМА 

 

Отношение на това лице към  
Лице №:                              1    2 

1.Съпруг/а                     

2.Партньор/ка  
(съжителство без брак)Ê 
3. Син/дъщеря 

4. Родител 

5. Брат/сестра 

6. Внук/правнук 

7. Баба/дядо  
(прабаба/прадядо)Ê 
8. Друго родствено лице 

9. Друго неродствено лице 

 
 

Започнете попълването на 
отношенията между лицата с 
главата на домакинството! 

 
Препоръчително е Лице 1 да е на 
18 или повече навършени години. 

 

ИВАН 

Ê

1Ê

cÊ
Х

ХÊ

cÊ

ХÊ

cÊ

8    0    0    2    2    5    0    0    2    0 8    1    0    4    2    0    0    0    3    0 1    7    4    3    2    2    0    0    3    0 

Ê Ê

cÊ

Ê

cÊ cÊ

МАРИЯ 

Ê

АННА 

ÊИВАНОВ 

Ê ПЕТРОВ 

Ê

ДИМИТРОВА 

Ê ПЕТРОВА 

Ê

ИВАНОВА 

Ê ПЕТРОВА 

Ê1Ê 1Ê

Раздел „Домакинства“ 
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Н1. Пол 

 
1. Мъж           2. Жена 

 
Н2. Дата на раждане 
Ê

ÊÊÊÊден             месец                  година  

 
Н3. Държава на раждане 
Ê
 
Н4. Гражданство 

 
1. България 

2. България и                                                 
друга държава 

3. Държава от ЕС 

4. Друга държава 

5. Без гражданство 

Ê
Ê
 
Н5. Статут на пребиваване 
Ê

1. Статут на бежанец 

2. Хуманитарен статут 

3. Предоставено убежище 

4. Лице в процедура по предоставяне на 
международна закрила 

5. Продължително пребиваване (с разрешен срок до 
една година) 

6. Дългосрочно пребиваване (с разрешен срок до пет 
години) 

7. Постоянно пребиваване (с разрешен неопределен 
срок) 

Ê
Н6. Юридическо семейно положение 
 

1. Никога не встъпвал/а в брак 

2. Женен/омъжена 

3. Разведен/разведена 

4. Вдовец/вдовица 

Н7. Фактическо семейно положение 
 

1. Не е в брак (не е в съжителство) 

2. В бракÊ

3. В съжителство без брак 

Ê

Ê

Ê

Н8. Имате ли живородени и/или осиновени деца? 
 

1. Да, имам               дете/деца 

2. Не, нямамÊ

Н9. Етническа принадлежност 
 
 
 
 
 

1. Българска 

2. Турска 

3. Ромска 

4. Друга 

5. Не мога да определя 

6. Не желая да отговоря 

Н10. Майчин език 

 
 
 
 

1. Български 

2. Турски 

3. Ромски 

4. Друг 

5. Не мога да определяÊ

6. Не желая да отговоряÊ

Н11. Религиозен ли сте? 
 
 
 
 
 

1. Да 

2. Не 

3. Не мога да определя 

4. Не желая да отговоря 

х

х

х

      
       При отговор 1., 2. или 3.             Премини на Н6. 
Ê

Етническата група е общност от лица, близки по 
произход, бит, култура и език. 
Ê

Майчиният език е първият език, усвоен у дома в 
най-ранно детство. 

Ê

Следващият въпрос се отнася само за жените на 12 и 
повече навършени години (родени преди 20 март 2008 
година).  

За всички останали:             Премини на Н9.                                          

Ê

Религиозността е мироглед и поведение, нагласи и 
обичаи, основани на вярата в божествено или висше 
същество, свръхестествени сили, както и съвкупност 
от морални норми, практики, ценности, институции 
и ритуали, съпровождащи този мироглед. 

Ê

 

Ê
 
Н12. Вероизповедание 
 
 

Ê

Ê
1. Източноправославно 

2. Католическо 

3. Протестантско 

4. Мюсюлманско сунитско 

5. Мюсюлманско шиитско 

6. Арменско апостолическо 

7. Юдейско 

8. Друго 

9. Нямам 

10. Не мога да определя 

11. Не желая да отговоря 

Н13. Променяли ли сте населеното място на 
обичайното си местоживеене през периода 2010 - 
2020 година? 
 

Ê
Ê

1. Не съм 

2. Да, от населено място в страната 

Година на промяната 

Община 

Населено място 

3. Да, от друга държава  

Година на промяната 

Държава 

Н14. Живели ли сте извън България през периода 
1980 - 2020 г. за повече от една година? 
 
 
Ê

1. Не 

2. Да  

Година на пристигане в България 

От държава 

 
Н15. Къде живеехте една година преди 
преброяването? 

 
1. На същия адрес, посочен в адресната част на 

тази карта 
2. На друг адрес в същото населено място 

3. В друго населено място в страната 
 
Община 

Населено място 

4. В друга държава  

Държава 

5. Дете, родено след 19 март 2019 година 

Н16. Грамотен/а ли сте? 
 

1. Да  

2. Не 

3. Дете до 8 години (включително) 

Н17. Степен/етап на завършено образование 
 
Ê
Ê
Ê

1. Образователна и научна степен „доктор“ 

2. Висше - степен „магистър“ 

3. Висше - степен „бакалавър“ 

4. Висше - степен „професионален бакалавър“ 
(специалист, полувисше) 

5. Професионално образование с прием след 
средно образование (IV степен ПК) 

6. Средно специално (техникум, професионална 
гимназия III степен ПК) 

7. Средно професионално-техническо (СПТУ, 
професионална гимназия II степен на ПК) 

8. Средно общо (гимназиално) образование 

9. Първи гимназиален етап на средно образование 

10. Професионално-техническо (ПТУ) след 
завършване на основно образование (I степен на 
ПК) 

11. Професионално-техническо (ПТУ) с прием след 
VI/VII клас (I степен на ПК) 

12. Основно образование 

13. Начално (начален етап на основното образование) 

14. Незавършен начален етап на основното 
образование 

15. Никога не посещавал/а училище 

16. Дете до 7 години вкл., което                                  
още не посещава училище 

Ê
Ê

Вероизповеданието е принадлежността на лицето към 
дадена група, обособена исторически и 
характеризираща се с извършването на определени 
религиозни обреди (източноправославни, 
католически, протестантски, мюсюлмански и други). 

Ê

Записва се последната промяна на обичайното 
местоживеене. 

Ê

Премини  
на Н15. 

Отговорите се отнасят само за последното Ви 
пребиваване извън страната. 

Ê

чÊ

Посочете най-високата придобита степен/етап на 
образование. 

Ê

Премини 
на Н30. 
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Н1. Пол 

 
1. Мъж           2. Жена 

 
Н2. Дата на раждане 
Ê

ÊÊÊÊден             месец                  година  

 
Н3. Държава на раждане 
Ê
 
Н4. Гражданство 

 
1. България 

2. България и                                                 
друга държава 

3. Държава от ЕС 

4. Друга държава 

5. Без гражданство 

Ê
Ê
 
Н5. Статут на пребиваване 
Ê

1. Статут на бежанец 

2. Хуманитарен статут 

3. Предоставено убежище 

4. Лице в процедура по предоставяне на 
международна закрила 

5. Продължително пребиваване (с разрешен срок до 
една година) 

6. Дългосрочно пребиваване (с разрешен срок до пет 
години) 

7. Постоянно пребиваване (с разрешен неопределен 
срок) 

Ê
Н6. Юридическо семейно положение 
 

1. Никога не встъпвал/а в брак 

2. Женен/омъжена 

3. Разведен/разведена 

4. Вдовец/вдовица 

Н7. Фактическо семейно положение 
 

1. Не е в брак (не е в съжителство) 

2. В бракÊ

3. В съжителство без брак 

Ê

Ê

Ê

Н8. Имате ли живородени и/или осиновени деца? 
 

1. Да, имам               дете/деца 

2. Не, нямамÊ

Н9. Етническа принадлежност 
 
 
 
 
 

1. Българска 

2. Турска 

3. Ромска 

4. Друга 

5. Не мога да определя 

6. Не желая да отговоря 

Н10. Майчин език 

 
 
 
 

1. Български 

2. Турски 

3. Ромски 

4. Друг 

5. Не мога да определяÊ

6. Не желая да отговоряÊ

Н11. Религиозен ли сте? 
 
 
 
 
 

1. Да 

2. Не 

3. Не мога да определя 

4. Не желая да отговоря 

х

х

х

      
       При отговор 1., 2. или 3.             Премини на Н6. 
Ê

Етническата група е общност от лица, близки по 
произход, бит, култура и език. 
Ê

Майчиният език е първият език, усвоен у дома в 
най-ранно детство. 

Ê

Следващият въпрос се отнася само за жените на 12 и 
повече навършени години (родени преди 20 март 2008 
година).  

За всички останали:             Премини на Н9.                                          

Ê

Религиозността е мироглед и поведение, нагласи и 
обичаи, основани на вярата в божествено или висше 
същество, свръхестествени сили, както и съвкупност 
от морални норми, практики, ценности, институции 
и ритуали, съпровождащи този мироглед. 

Ê

 

Ê
 
Н12. Вероизповедание 
 
 

Ê

Ê
1. Източноправославно 

2. Католическо 

3. Протестантско 

4. Мюсюлманско сунитско 

5. Мюсюлманско шиитско 

6. Арменско апостолическо 

7. Юдейско 

8. Друго 

9. Нямам 

10. Не мога да определя 

11. Не желая да отговоря 

Н13. Променяли ли сте населеното място на 
обичайното си местоживеене през периода 2010 - 
2020 година? 
 

Ê
Ê

1. Не съм 

2. Да, от населено място в страната 

Година на промяната 

Община 

Населено място 

3. Да, от друга държава  

Година на промяната 

Държава 

Н14. Живели ли сте извън България през периода 
1980 - 2020 г. за повече от една година? 
 
 
Ê

1. Не 

2. Да  

Година на пристигане в България 

От държава 

 
Н15. Къде живеехте една година преди 
преброяването? 

 
1. На същия адрес, посочен в адресната част на 

тази карта 
2. На друг адрес в същото населено място 

3. В друго населено място в страната 
 
Община 

Населено място 

4. В друга държава  

Държава 

5. Дете, родено след 19 март 2019 година 

Н16. Грамотен/а ли сте? 
 

1. Да  

2. Не 

3. Дете до 8 години (включително) 

Н17. Степен/етап на завършено образование 
 
Ê
Ê
Ê

1. Образователна и научна степен „доктор“ 

2. Висше - степен „магистър“ 

3. Висше - степен „бакалавър“ 

4. Висше - степен „професионален бакалавър“ 
(специалист, полувисше) 

5. Професионално образование с прием след 
средно образование (IV степен ПК) 

6. Средно специално (техникум, професионална 
гимназия III степен ПК) 

7. Средно професионално-техническо (СПТУ, 
професионална гимназия II степен на ПК) 

8. Средно общо (гимназиално) образование 

9. Първи гимназиален етап на средно образование 

10. Професионално-техническо (ПТУ) след 
завършване на основно образование (I степен на 
ПК) 

11. Професионално-техническо (ПТУ) с прием след 
VI/VII клас (I степен на ПК) 

12. Основно образование 

13. Начално (начален етап на основното образование) 

14. Незавършен начален етап на основното 
образование 

15. Никога не посещавал/а училище 

16. Дете до 7 години вкл., което                                  
още не посещава училище 

Ê
Ê

Вероизповеданието е принадлежността на лицето към 
дадена група, обособена исторически и 
характеризираща се с извършването на определени 
религиозни обреди (източноправославни, 
католически, протестантски, мюсюлмански и други). 

Ê

Записва се последната промяна на обичайното 
местоживеене. 

Ê

Премини  
на Н15. 

Отговорите се отнасят само за последното Ви 
пребиваване извън страната. 

Ê

чÊ

Посочете най-високата придобита степен/етап на 
образование. 

Ê

Премини 
на Н30. 
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Ê Ê

Ê
Н18. Вие сте ученик, студент, докторант? 
 
 
 

Ê
Ê

1. Да 

2. Не 

Н19. През четирите седмици преди 20 март 2020 
г. участвали ли сте в неформално обучение, 
несвързано с придобиване на образователна 
степен?   
Ê
Ê

3. Не съм 

 
1. Да 

2. Не 

 

 

Н20. Работили ли сте поне един час през периода 
13 - 19 март 2020 г. срещу заплащане в пари или 
в натура или друг доход?   

Н21. Търсили ли сте активно работа през 
последните 4 седмици до 20 март 2020 година? 
Ê

1. Да 

2. Не 

Н22. Ако бяхте намерили работа през периода    
13 - 19 март 2020 г., бихте ли могли да започнете 
работа до две седмици след края на този период? 
 

1. Да 

2. Не 

Н23. През периода 13 - 19 март 2020 г. към коя от 
следните групи се отнасяхте? 

Ê
1. Учащ  

2. Пенсионер 

3. Лице, получаващо доход от 
собственост (рента, дивиденти и др.) 

4. Друг 
 

Н24. На основната си работа Вие сте (работите 
като)? 

Ê
1. Работодател (с наети лица) 

2. Самостоятелно зает, без наети лица 

3. Наето лице 

4. Неплатен семеен работник (помагащ в семейния 
бизнес без формално заплащане) 

5. Член на производствена или земеделска 
кооперацияÊ

Ê
Н25. Месторабота: 

 
 

Име на фирмата, учреждението, организацията, 
свободната професия:

 
Н26. Какво работите?  

Ê
Ê
Ê

Посещавате ли/бяхте ли записан/а в училище, 
университет или друга учебна институция с оглед 
придобиване на степен на образование (вкл. и ако в 
момента сте във ваканция)? 

Ê

Неформалното обучение включва: курсове за 
квалификация, семинари, конференции, лекции, 
частни уроци или някаква друга форма на обучение, 
несвързана с придобиване на образователна степен.Ê

Следващите въпроси (Н20. до Н26.) се отнасят за 
лицата на възраст 15 и повече навършени години, 
или родените преди  20 март 2005 година.  
                 

Останалите преминете на Н27. 
Ê

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини на Н23. 

Премини на Н27. 

Премини на Н30. 

Премини 
 на Н30. 

Посочете информация за основната си работа.Ê

Запишете подробно наименованието на длъжността 
или професията, която упражнявате на основната 
Ви работа, както и описание на основните задачи и 
изпълняваните функции. 
 

Премини на Н30. 

 
Н27.

 
 
Ê

1. Не работя/не уча 

2. Работя/уча предимно от вкъщи  

3. Без фиксирано работно място  
(шофьори, дистрибутори и др.) 
 

4. Работя/уча в същото населено място 

Адрес 

 

5. Работя/уча в друго населено място в страната: 

Област 

Община 

Населено място 

Адрес 

6. Работя/уча извън страната 

Държава 

Н28. Колко често пътувате до мястото на 
основната Ви работа/учебното заведение?   

 
1. Пет и повече пъти в седмицата 

2. От 2 до 4 пъти в седмицата 

3. Веднъж в седмицата 

4. По-рядко от веднъж в седмицата 

Н29. Как обичайно се придвижвате до/от 
работното си място/учебното заведение?   
Ê
Ê

1. Автобус (вкл. маршрутно такси) 

2. Трамвай/тролейбус 

3. Лек автомобил, ван (личен/служебен) 

4. Метро 

5. Влак 

6. Такси 

7. Мотор, скутер или мотопед 

8. Велосипед, тротинетка (вкл. електрически) 

9. Пеша 

10. Друго 

 
Н30. Как най-общо оценявате Вашето здраве? 

 
1. Много добро  

2. Добро 

3. Задоволително 

4. Лошо 

5. Много лошо 

6. Не мога да определя 

7. Не желая да отговоря 

ÊН31. През последните 6 и повече месеца били ли 
сте ограничен/а при извършване на обичайните за 
хората дейности поради здравословен проблем?Ê
Ê

1. Да, силно ограничен/а 

2. Да ограничен/а, но не толкова силно 

3. Не, не съм бил/а ограничен/а 

4. Не мога да определя 

5. Не желая да отговоря 

Н32. Имате ли признат от ТЕЛК/НЕЛК процент 
трайно намалена работоспособност/вид и степен 
на увреждане? 

 
1. Нямам 

2. До 50% 

3. 50 - 70% 

4. 71 - 90% 

5. Над 90% 

6. Не желая да отговоря 

 
Н33. Имате ли определена от ТЕЛК/НЕЛК 
потребност от чужда помощ? 

 
1. Да 

2. Не 

3. Не желая да отговоря 

Ê

Ако работите и учите едновременно, отговорете за 
работата. 

Ê

Премини 
на Н29. 

Премини 
на Н30. 

х

Възможен е повече от един отговор. 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Премини на раздел „Временно 
присъстващи лица“! 

Премини на раздел 
„Временно 
присъстващи лица“! 

Няма повече въпроси за това лице.        Премини на 
следващото лице! 

Ако няма повече лица в домакинството       Премини на 
„Временно присъстващи лица“!  

 
Ако няма временно присъстващи лица в преброяваното 
жилище, интервюто приключва тук. 

 
Благодарим Ви за съдействието! 
Ê

Премини 
на Н30. 

Премини 
на Н30. 
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Ê Ê

Ê
Н18. Вие сте ученик, студент, докторант? 
 
 
 

Ê
Ê

1. Да 

2. Не 

Н19. През четирите седмици преди 20 март 2020 
г. участвали ли сте в неформално обучение, 
несвързано с придобиване на образователна 
степен?   
Ê
Ê

3. Не съм 

 
1. Да 

2. Не 

 

 

Н20. Работили ли сте поне един час през периода 
13 - 19 март 2020 г. срещу заплащане в пари или 
в натура или друг доход?   

Н21. Търсили ли сте активно работа през 
последните 4 седмици до 20 март 2020 година? 
Ê

1. Да 

2. Не 

Н22. Ако бяхте намерили работа през периода    
13 - 19 март 2020 г., бихте ли могли да започнете 
работа до две седмици след края на този период? 
 

1. Да 

2. Не 

Н23. През периода 13 - 19 март 2020 г. към коя от 
следните групи се отнасяхте? 

Ê
1. Учащ  

2. Пенсионер 

3. Лице, получаващо доход от 
собственост (рента, дивиденти и др.) 

4. Друг 
 

Н24. На основната си работа Вие сте (работите 
като)? 

Ê
1. Работодател (с наети лица) 

2. Самостоятелно зает, без наети лица 

3. Наето лице 

4. Неплатен семеен работник (помагащ в семейния 
бизнес без формално заплащане) 

5. Член на производствена или земеделска 
кооперацияÊ

Ê
Н25. Месторабота: 

 
 

Име на фирмата, учреждението, организацията, 
свободната професия:

 
Н26. Какво работите?  

Ê
Ê
Ê

Посещавате ли/бяхте ли записан/а в училище, 
университет или друга учебна институция с оглед 
придобиване на степен на образование (вкл. и ако в 
момента сте във ваканция)? 

Ê

Неформалното обучение включва: курсове за 
квалификация, семинари, конференции, лекции, 
частни уроци или някаква друга форма на обучение, 
несвързана с придобиване на образователна степен.Ê

Следващите въпроси (Н20. до Н26.) се отнасят за 
лицата на възраст 15 и повече навършени години, 
или родените преди  20 март 2005 година.  
                 

Останалите преминете на Н27. 
Ê

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини на Н23. 

Премини на Н27. 

Премини на Н30. 

Премини 
 на Н30. 

Посочете информация за основната си работа.Ê

Запишете подробно наименованието на длъжността 
или професията, която упражнявате на основната 
Ви работа, както и описание на основните задачи и 
изпълняваните функции. 
 

Премини на Н30. 

 
Н27.

 
 
Ê

1. Не работя/не уча 

2. Работя/уча предимно от вкъщи  

3. Без фиксирано работно място  
(шофьори, дистрибутори и др.) 
 

4. Работя/уча в същото населено място 

Адрес 

 

5. Работя/уча в друго населено място в страната: 

Област 

Община 

Населено място 

Адрес 

6. Работя/уча извън страната 

Държава 

Н28. Колко често пътувате до мястото на 
основната Ви работа/учебното заведение?   

 
1. Пет и повече пъти в седмицата 

2. От 2 до 4 пъти в седмицата 

3. Веднъж в седмицата 

4. По-рядко от веднъж в седмицата 

Н29. Как обичайно се придвижвате до/от 
работното си място/учебното заведение?   
Ê
Ê

1. Автобус (вкл. маршрутно такси) 

2. Трамвай/тролейбус 

3. Лек автомобил, ван (личен/служебен) 

4. Метро 

5. Влак 

6. Такси 

7. Мотор, скутер или мотопед 

8. Велосипед, тротинетка (вкл. електрически) 

9. Пеша 

10. Друго 

 
Н30. Как най-общо оценявате Вашето здраве? 

 
1. Много добро  

2. Добро 

3. Задоволително 

4. Лошо 

5. Много лошо 

6. Не мога да определя 

7. Не желая да отговоря 

ÊН31. През последните 6 и повече месеца били ли 
сте ограничен/а при извършване на обичайните за 
хората дейности поради здравословен проблем?Ê
Ê

1. Да, силно ограничен/а 

2. Да, ограничен/а, но не толкова силно 

3. Не, не съм бил/а ограничен/а 

4. Не мога да определя 

5. Не желая да отговоря 

Н32. Имате ли признат от ТЕЛК/НЕЛК процент 
трайно намалена работоспособност/вид и степен 
на увреждане? 

 
1. Нямам 

2. До 50% 

3. 50 - 70% 

4. 71 - 90% 

5. Над 90% 

6. Не желая да отговоря 

 
Н33. Имате ли определена от ТЕЛК/НЕЛК 
потребност от чужда помощ? 

 
1. Да 

2. Не 

3. Не желая да отговоря 

Ê

Ако работите и учите едновременно, отговорете за 
работата. 

Ê

Премини 
на Н29. 

Премини 
на Н30. 

Възможен е повече от един отговор. 

Премини на раздел „Временно 
присъстващи лица“! 

Премини на раздел 
„Временно 
присъстващи лица“! 

Няма повече въпроси за това лице.        Премини на 
следващото лице! 

Ако няма повече лица в домакинството       Премини на 
„Временно присъстващи лица“!  

 
Ако няма временно присъстващи лица в преброяваното 
жилище, интервюто приключва тук. 

 
Благодарим Ви за съдействието! 
Ê

Премини 
на Н30. 

Премини 
на Н30. 
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Ê

 
Н1. Пол 

 
1. Мъж           2. Жена 

 
Н2. Дата на раждане 
Ê

ÊÊÊÊден             месец                  година  

 
Н3. Държава на раждане 
Ê
 
Н4. Гражданство 

 
1. България 

2. България и                                                 
друга държава 

3. Държава от ЕС 

4. Друга държава 

5. Без гражданство 

Ê
Ê
 
Н5. Статут на пребиваване 
Ê

1. Статут на бежанец 

2. Хуманитарен статут 

3. Предоставено убежище 

4. Лице в процедура по предоставяне на 
международна закрила 

5. Продължително пребиваване (с разрешен срок до 
една година) 

6. Дългосрочно пребиваване (с разрешен срок до пет 
години) 

7. Постоянно пребиваване (с разрешен неопределен 
срок) 

Ê
Н6. Юридическо семейно положение 
 

1. Никога не встъпвал/а в брак 

2. Женен/омъжена 

3. Разведен/разведена 

4. Вдовец/вдовица 

Н7. Фактическо семейно положение 
 

1. Не е в брак (не е в съжителство) 

2. В бракÊ

3. В съжителство без брак 

Ê

Ê

Ê

Н8. Имате ли живородени и/или осиновени деца? 
 

1. Да, имам               дете/деца 

2. Не, нямамÊ

Н9. Етническа принадлежност 
 
 
 
 
 

1. Българска 

2. Турска 

3. Ромска 

4. Друга 

5. Не мога да определя 

6. Не желая да отговоря 

Н10. Майчин език 

 
 
 
 

1. Български 

2. Турски 

3. Ромски 

4. Друг 

5. Не мога да определяÊ

6. Не желая да отговоряÊ

Н11. Религиозен ли сте? 
 
 
 
 
 

1. Да 

2. Не 

3. Не мога да определя 

4. Не желая да отговоря 

х

х

х

      
       При отговор 1., 2. или 3.             Премини на Н6. 
Ê

Етническата група е общност от лица, близки по 
произход, бит, култура и език. 
Ê

Майчиният език е първият език, усвоен у дома в 
най-ранно детство. 

Ê

Следващият въпрос се отнася само за жените на 12 и 
повече навършени години (родени преди 20 март 2008 
година).  

За всички останали:             Премини на Н9.                                          

Ê

Религиозността е мироглед и поведение, нагласи и 
обичаи, основани на вярата в божествено или висше 
същество, свръхестествени сили, както и съвкупност 
от морални норми, практики, ценности, институции 
и ритуали, съпровождащи този мироглед. 

Ê

 

Ê
 
Н12. Вероизповедание 
 
 

Ê

Ê
1. Източноправославно 

2. Католическо 

3. Протестантско 

4. Мюсюлманско сунитско 

5. Мюсюлманско шиитско 

6. Арменско апостолическо 

7. Юдейско 

8. Друго 

9. Нямам 

10. Не мога да определя 

11. Не желая да отговоря 

Н13. Променяли ли сте населеното място на 
обичайното си местоживеене през периода 2010 - 
2020 година? 
 

Ê
Ê

1. Не съм 

2. Да, от населено място в страната 

Година на промяната 

Община 

Населено място 

3. Да, от друга държава  

Година на промяната 

Държава 

Н14. Живели ли сте извън България през периода 
1980 - 2020 г. за повече от една година? 
 
 
Ê

1. Не 

2. Да  

Година на пристигане в България 

От държава 

 
Н15. Къде живеехте една година преди 
преброяването? 

 
1. На същия адрес, посочен в адресната част на 

тази карта 
2. На друг адрес в същото населено място 

3. В друго населено място в страната 
 
Община 

Населено място 

4. В друга държава  

Държава 

5. Дете, родено след 19 март 2019 година 

Н16. Грамотен/а ли сте? 
 

1. Да  

2. Не 

3. Дете до 8 години (включително) 

Н17. Степен/етап на завършено образование 
 
Ê
Ê
Ê

1. Образователна и научна степен „доктор“ 

2. Висше - степен „магистър“ 

3. Висше - степен „бакалавър“ 

4. Висше - степен „професионален бакалавър“ 
(специалист, полувисше) 

5. Професионално образование с прием след 
средно образование (IV степен ПК) 

6. Средно специално (техникум, професионална 
гимназия III степен ПК) 

7. Средно професионално-техническо (СПТУ, 
професионална гимназия II степен на ПК) 

8. Средно общо (гимназиално) образование 

9. Първи гимназиален етап на средно образование 

10. Професионално-техническо (ПТУ) след 
завършване на основно образование (I степен на 
ПК) 

11. Професионално-техническо (ПТУ) с прием след 
VI/VII клас (I степен на ПК) 

12. Основно образование 

13. Начално (начален етап на основното образование) 

14. Незавършен начален етап на основното 
образование 

15. Никога не посещавал/а училище 

16. Дете до 7 години вкл., което                                  
още не посещава училище 

Ê
Ê

Вероизповеданието е принадлежността на лицето към 
дадена група, обособена исторически и 
характеризираща се с извършването на определени 
религиозни обреди (източноправославни, 
католически, протестантски, мюсюлмански и други). 

Ê

Записва се последната промяна на обичайното 
местоживеене. 

Ê

Премини  
на Н15. 

Отговорите се отнасят само за последното Ви 
пребиваване извън страната. 

Ê

чÊ

Посочете най-високата придобита степен/етап на 
образование. 

Ê

Премини 
на Н30. 



О 
Б 
Р 
А 
З Е

 Ц

Страница / 15

Раздел „Население“Лице № 2

Страница | 10Ê

Ê

 
Н1. Пол 

 
1. Мъж           2. Жена 

 
Н2. Дата на раждане 
Ê

ÊÊÊÊден             месец                  година  

 
Н3. Държава на раждане 
Ê
 
Н4. Гражданство 

 
1. България 

2. България и                                                 
друга държава 

3. Държава от ЕС 

4. Друга държава 

5. Без гражданство 

Ê
Ê
 
Н5. Статут на пребиваване 
Ê

1. Статут на бежанец 

2. Хуманитарен статут 

3. Предоставено убежище 

4. Лице в процедура по предоставяне на 
международна закрила 

5. Продължително пребиваване (с разрешен срок до 
една година) 

6. Дългосрочно пребиваване (с разрешен срок до пет 
години) 

7. Постоянно пребиваване (с разрешен неопределен 
срок) 

Ê
Н6. Юридическо семейно положение 
 

1. Никога не встъпвал/а в брак 

2. Женен/омъжена 

3. Разведен/разведена 

4. Вдовец/вдовица 

Н7. Фактическо семейно положение 
 

1. Не е в брак (не е в съжителство) 

2. В бракÊ

3. В съжителство без брак 

Ê

Ê

Ê

Н8. Имате ли живородени и/или осиновени деца? 
 

1. Да, имам               дете/деца 

2. Не, нямамÊ

Н9. Етническа принадлежност 
 
 
 
 
 

1. Българска 

2. Турска 

3. Ромска 

4. Друга 

5. Не мога да определя 

6. Не желая да отговоря 

Н10. Майчин език 

 
 
 
 

1. Български 

2. Турски 

3. Ромски 

4. Друг 

5. Не мога да определяÊ

6. Не желая да отговоряÊ

Н11. Религиозен ли сте? 
 
 
 
 
 

1. Да 

2. Не 

3. Не мога да определя 

4. Не желая да отговоря 

х

х

х

      
       При отговор 1., 2. или 3.             Премини на Н6. 
Ê

Етническата група е общност от лица, близки по 
произход, бит, култура и език. 
Ê

Майчиният език е първият език, усвоен у дома в 
най-ранно детство. 

Ê

Следващият въпрос се отнася само за жените на 12 и 
повече навършени години (родени преди 20 март 2008 
година).  

За всички останали:             Премини на Н9.                                          

Ê

Религиозността е мироглед и поведение, нагласи и 
обичаи, основани на вярата в божествено или висше 
същество, свръхестествени сили, както и съвкупност 
от морални норми, практики, ценности, институции 
и ритуали, съпровождащи този мироглед. 

Ê

 

Ê
 
Н12. Вероизповедание 
 
 

Ê

Ê
1. Източноправославно 

2. Католическо 

3. Протестантско 

4. Мюсюлманско сунитско 

5. Мюсюлманско шиитско 

6. Арменско апостолическо 

7. Юдейско 

8. Друго 

9. Нямам 

10. Не мога да определя 

11. Не желая да отговоря 

Н13. Променяли ли сте населеното място на 
обичайното си местоживеене през периода 2010 - 
2020 година? 
 

Ê
Ê

1. Не съм 

2. Да, от населено място в страната 

Година на промяната 

Община 

Населено място 

3. Да, от друга държава  

Година на промяната 

Държава 

Н14. Живели ли сте извън България през периода 
1980 - 2020 г. за повече от една година? 
 
 
Ê

1. Не 

2. Да  

Година на пристигане в България 

От държава 

 
Н15. Къде живеехте една година преди 
преброяването? 

 
1. На същия адрес, посочен в адресната част на 

тази карта 
2. На друг адрес в същото населено място 

3. В друго населено място в страната 
 
Община 

Населено място 

4. В друга държава  

Държава 

5. Дете, родено след 19 март 2019 година 

Н16. Грамотен/а ли сте? 
 

1. Да  

2. Не 

3. Дете до 8 години (включително) 

Н17. Степен/етап на завършено образование 
 
Ê
Ê
Ê

1. Образователна и научна степен „доктор“ 

2. Висше - степен „магистър“ 

3. Висше - степен „бакалавър“ 

4. Висше - степен „професионален бакалавър“ 
(специалист, полувисше) 

5. Професионално образование с прием след 
средно образование (IV степен ПК) 

6. Средно специално (техникум, професионална 
гимназия III степен ПК) 

7. Средно професионално-техническо (СПТУ, 
професионална гимназия II степен на ПК) 

8. Средно общо (гимназиално) образование 

9. Първи гимназиален етап на средно образование 

10. Професионално-техническо (ПТУ) след 
завършване на основно образование (I степен на 
ПК) 

11. Професионално-техническо (ПТУ) с прием след 
VI/VII клас (I степен на ПК) 

12. Основно образование 

13. Начално (начален етап на основното образование) 

14. Незавършен начален етап на основното 
образование 

15. Никога не посещавал/а училище 

16. Дете до 7 години вкл., което                                  
още не посещава училище 

Ê
Ê

Вероизповеданието е принадлежността на лицето към 
дадена група, обособена исторически и 
характеризираща се с извършването на определени 
религиозни обреди (източноправославни, 
католически, протестантски, мюсюлмански и други). 

Ê

Записва се последната промяна на обичайното 
местоживеене. 

Ê

Премини  
на Н15. 

Отговорите се отнасят само за последното Ви 
пребиваване извън страната. 

Ê

чÊ

Посочете най-високата придобита степен/етап на 
образование. 

Ê

Премини 
на Н30. 
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Ê Ê

Ê
Н18. Вие сте ученик, студент, докторант? 
 
 
 

Ê
Ê

1. Да 

2. Не 

Н19. През четирите седмици преди 20 март 2020 
г. участвали ли сте в неформално обучение, 
несвързано с придобиване на образователна 
степен?   
Ê
Ê

3. Не съм 

 
1. Да 

2. Не 

 

 

Н20. Работили ли сте поне един час през периода 
13 - 19 март 2020 г. срещу заплащане в пари или 
в натура или друг доход?   

Н21. Търсили ли сте активно работа през 
последните 4 седмици до 20 март 2020 година? 
Ê

1. Да 

2. Не 

Н22. Ако бяхте намерили работа през периода    
13 - 19 март 2020 г., бихте ли могли да започнете 
работа до две седмици след края на този период? 
 

1. Да 

2. Не 

Н23. През периода 13 - 19 март 2020 г. към коя от 
следните групи се отнасяхте? 

Ê
1. Учащ  

2. Пенсионер 

3. Лице, получаващо доход от 
собственост (рента, дивиденти и др.) 

4. Друг 
 

Н24. На основната си работа Вие сте (работите 
като)? 

Ê
1. Работодател (с наети лица) 

2. Самостоятелно зает, без наети лица 

3. Наето лице 

4. Неплатен семеен работник (помагащ в семейния 
бизнес без формално заплащане) 

5. Член на производствена или земеделска 
кооперацияÊ

Ê
Н25. Месторабота: 

 
 

Име на фирмата, учреждението, организацията, 
свободната професия:

 
Н26. Какво работите?  

Ê
Ê
Ê

Посещавате ли/бяхте ли записан/а в училище, 
университет или друга учебна институция с оглед 
придобиване на степен на образование (вкл. и ако в 
момента сте във ваканция)? 

Ê

Неформалното обучение включва: курсове за 
квалификация, семинари, конференции, лекции, 
частни уроци или някаква друга форма на обучение, 
несвързана с придобиване на образователна степен.Ê

Следващите въпроси (Н20. до Н26.) се отнасят за 
лицата на възраст 15 и повече навършени години, 
или родените преди  20 март 2005 година.  
                 

Останалите преминете на Н27. 
Ê

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини на Н23. 

Премини на Н27. 

Премини на Н30. 

Премини 
 на Н30. 

Посочете информация за основната си работа.Ê

Запишете подробно наименованието на длъжността 
или професията, която упражнявате на основната 
Ви работа, както и описание на основните задачи и 
изпълняваните функции. 
 

Премини на Н30. 

 
Н27.

 
 
Ê

1. Не работя/не уча 

2. Работя/уча предимно от вкъщи  

3. Без фиксирано работно място  
(шофьори, дистрибутори и др.) 
 

4. Работя/уча в същото населено място 

Адрес 

 

5. Работя/уча в друго населено място в страната: 

Област 

Община 

Населено място 

Адрес 

6. Работя/уча извън страната 

Държава 

Н28. Колко често пътувате до мястото на 
основната Ви работа/учебното заведение?   

 
1. Пет и повече пъти в седмицата 

2. От 2 до 4 пъти в седмицата 

3. Веднъж в седмицата 

4. По-рядко от веднъж в седмицата 

Н29. Как обичайно се придвижвате до/от 
работното си място/учебното заведение?   
Ê
Ê

1. Автобус (вкл. маршрутно такси) 

2. Трамвай/тролейбус 

3. Лек автомобил, ван (личен/служебен) 

4. Метро 

5. Влак 

6. Такси 

7. Мотор, скутер или мотопед 

8. Велосипед, тротинетка (вкл. електрически) 

9. Пеша 

10. Друго 

 
Н30. Как най-общо оценявате Вашето здраве? 

 
1. Много добро  

2. Добро 

3. Задоволително 

4. Лошо 

5. Много лошо 

6. Не мога да определя 

7. Не желая да отговоря 

ÊН31. През последните 6 и повече месеца били ли 
сте ограничен/а при извършване на обичайните за 
хората дейности поради здравословен проблем?Ê
Ê

1. Да, силно ограничен/а 

2. Да ограничен/а, но не толкова силно 

3. Не, не съм бил/а ограничен/а 

4. Не мога да определя 

5. Не желая да отговоря 

Н32. Имате ли признат от ТЕЛК/НЕЛК процент 
трайно намалена работоспособност/вид и степен 
на увреждане? 

 
1. Нямам 

2. До 50% 

3. 50 - 70% 

4. 71 - 90% 

5. Над 90% 

6. Не желая да отговоря 

 
Н33. Имате ли определена от ТЕЛК/НЕЛК 
потребност от чужда помощ? 

 
1. Да 

2. Не 

3. Не желая да отговоря 

Ê

Ако работите и учите едновременно, отговорете за 
работата. 

Ê

Премини 
на Н29. 

Премини 
на Н30. 

х

Възможен е повече от един отговор. 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Премини на раздел „Временно 
присъстващи лица“! 

Премини на раздел 
„Временно 
присъстващи лица“! 

Няма повече въпроси за това лице.        Премини на 
следващото лице! 

Ако няма повече лица в домакинството       Премини на 
„Временно присъстващи лица“!  

 
Ако няма временно присъстващи лица в преброяваното 
жилище, интервюто приключва тук. 

 
Благодарим Ви за съдействието! 
Ê

Премини 
на Н30. 

Премини 
на Н30. 
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Ê Ê

Ê
Н18. Вие сте ученик, студент, докторант? 
 
 
 

Ê
Ê

1. Да 

2. Не 

Н19. През четирите седмици преди 20 март 2020 
г. участвали ли сте в неформално обучение, 
несвързано с придобиване на образователна 
степен?   
Ê
Ê

3. Не съм 

 
1. Да 

2. Не 

 

 

Н20. Работили ли сте поне един час през периода 
13 - 19 март 2020 г. срещу заплащане в пари или 
в натура или друг доход?   

Н21. Търсили ли сте активно работа през 
последните 4 седмици до 20 март 2020 година? 
Ê

1. Да 

2. Не 

Н22. Ако бяхте намерили работа през периода    
13 - 19 март 2020 г., бихте ли могли да започнете 
работа до две седмици след края на този период? 
 

1. Да 

2. Не 

Н23. През периода 13 - 19 март 2020 г. към коя от 
следните групи се отнасяхте? 

Ê
1. Учащ  

2. Пенсионер 

3. Лице, получаващо доход от 
собственост (рента, дивиденти и др.) 

4. Друг 
 

Н24. На основната си работа Вие сте (работите 
като)? 

Ê
1. Работодател (с наети лица) 

2. Самостоятелно зает, без наети лица 

3. Наето лице 

4. Неплатен семеен работник (помагащ в семейния 
бизнес без формално заплащане) 

5. Член на производствена или земеделска 
кооперацияÊ

Ê
Н25. Месторабота: 

 
 

Име на фирмата, учреждението, организацията, 
свободната професия:

 
Н26. Какво работите?  

Ê
Ê
Ê

Посещавате ли/бяхте ли записан/а в училище, 
университет или друга учебна институция с оглед 
придобиване на степен на образование (вкл. и ако в 
момента сте във ваканция)? 

Ê

Неформалното обучение включва: курсове за 
квалификация, семинари, конференции, лекции, 
частни уроци или някаква друга форма на обучение, 
несвързана с придобиване на образователна степен.Ê

Следващите въпроси (Н20. до Н26.) се отнасят за 
лицата на възраст 15 и повече навършени години, 
или родените преди  20 март 2005 година.  
                 

Останалите преминете на Н27. 
Ê

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини на Н23. 

Премини на Н27. 

Премини на Н30. 

Премини 
 на Н30. 

Посочете информация за основната си работа.Ê

Запишете подробно наименованието на длъжността 
или професията, която упражнявате на основната 
Ви работа, както и описание на основните задачи и 
изпълняваните функции. 
 

Премини на Н30. 

 
Н27.

 
 
Ê

1. Не работя/не уча 

2. Работя/уча предимно от вкъщи  

3. Без фиксирано работно място  
(шофьори, дистрибутори и др.) 
 

4. Работя/уча в същото населено място 

Адрес 

 

5. Работя/уча в друго населено място в страната: 

Област 

Община 

Населено място 

Адрес 

6. Работя/уча извън страната 

Държава 

Н28. Колко често пътувате до мястото на 
основната Ви работа/учебното заведение?   

 
1. Пет и повече пъти в седмицата 

2. От 2 до 4 пъти в седмицата 

3. Веднъж в седмицата 

4. По-рядко от веднъж в седмицата 

Н29. Как обичайно се придвижвате до/от 
работното си място/учебното заведение?   
Ê
Ê

1. Автобус (вкл. маршрутно такси) 

2. Трамвай/тролейбус 

3. Лек автомобил, ван (личен/служебен) 

4. Метро 

5. Влак 

6. Такси 

7. Мотор, скутер или мотопед 

8. Велосипед, тротинетка (вкл. електрически) 

9. Пеша 

10. Друго 

 
Н30. Как най-общо оценявате Вашето здраве? 

 
1. Много добро  

2. Добро 

3. Задоволително 

4. Лошо 

5. Много лошо 

6. Не мога да определя 

7. Не желая да отговоря 

ÊН31. През последните 6 и повече месеца били ли 
сте ограничен/а при извършване на обичайните за 
хората дейности поради здравословен проблем?Ê
Ê

1. Да, силно ограничен/а 

2. Да, ограничен/а, но не толкова силно 

3. Не, не съм бил/а ограничен/а 

4. Не мога да определя 

5. Не желая да отговоря 

Н32. Имате ли признат от ТЕЛК/НЕЛК процент 
трайно намалена работоспособност/вид и степен 
на увреждане? 

 
1. Нямам 

2. До 50% 

3. 50 - 70% 

4. 71 - 90% 

5. Над 90% 

6. Не желая да отговоря 

 
Н33. Имате ли определена от ТЕЛК/НЕЛК 
потребност от чужда помощ? 

 
1. Да 

2. Не 

3. Не желая да отговоря 

Ê

Ако работите и учите едновременно, отговорете за 
работата. 

Ê

Премини 
на Н29. 

Премини 
на Н30. 

х

Възможен е повече от един отговор. 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Премини на раздел „Временно 
присъстващи лица“! 

Премини на раздел 
„Временно 
присъстващи лица“! 

Няма повече въпроси за това лице.        Премини на 
следващото лице! 

Ако няма повече лица в домакинството       Премини на 
„Временно присъстващи лица“!  

 
Ако няма временно присъстващи лица в преброяваното 
жилище, интервюто приключва тук. 

 
Благодарим Ви за съдействието! 
Ê

Премини 
на Н30. 

Премини 
на Н30. 
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Ê

 
Н1. Пол 

 
1. Мъж           2. Жена 

 
Н2. Дата на раждане 
Ê

ÊÊÊÊден             месец                  година  

 
Н3. Държава на раждане 
Ê
 
Н4. Гражданство 

 
1. България 

2. България и                                                 
друга държава 

3. Държава от ЕС 

4. Друга държава 

5. Без гражданство 

Ê
Ê
 
Н5. Статут на пребиваване 
Ê

1. Статут на бежанец 

2. Хуманитарен статут 

3. Предоставено убежище 

4. Лице в процедура по предоставяне на 
международна закрила 

5. Продължително пребиваване (с разрешен срок до 
една година) 

6. Дългосрочно пребиваване (с разрешен срок до пет 
години) 

7. Постоянно пребиваване (с разрешен неопределен 
срок) 

Ê
Н6. Юридическо семейно положение 
 

1. Никога не встъпвал/а в брак 

2. Женен/омъжена 

3. Разведен/разведена 

4. Вдовец/вдовица 

Н7. Фактическо семейно положение 
 

1. Не е в брак (не е в съжителство) 

2. В бракÊ

3. В съжителство без брак 

Ê

Ê

Ê

Н8. Имате ли живородени и/или осиновени деца? 
 

1. Да, имам               дете/деца 

2. Не, нямамÊ

Н9. Етническа принадлежност 
 
 
 
 
 

1. Българска 

2. Турска 

3. Ромска 

4. Друга 

5. Не мога да определя 

6. Не желая да отговоря 

Н10. Майчин език 

 
 
 
 

1. Български 

2. Турски 

3. Ромски 

4. Друг 

5. Не мога да определяÊ

6. Не желая да отговоряÊ

Н11. Религиозен ли сте? 
 
 
 
 
 

1. Да 

2. Не 

3. Не мога да определя 

4. Не желая да отговоря 

х

х

х

      
       При отговор 1., 2. или 3.             Премини на Н6. 
Ê

Етническата група е общност от лица, близки по 
произход, бит, култура и език. 
Ê

Майчиният език е първият език, усвоен у дома в 
най-ранно детство. 

Ê

Следващият въпрос се отнася само за жените на 12 и 
повече навършени години (родени преди 20 март 2008 
година).  

За всички останали:             Премини на Н9.                                          

Ê

Религиозността е мироглед и поведение, нагласи и 
обичаи, основани на вярата в божествено или висше 
същество, свръхестествени сили, както и съвкупност 
от морални норми, практики, ценности, институции 
и ритуали, съпровождащи този мироглед. 

Ê

 

Ê
 
Н12. Вероизповедание 
 
 

Ê

Ê
1. Източноправославно 

2. Католическо 

3. Протестантско 

4. Мюсюлманско сунитско 

5. Мюсюлманско шиитско 

6. Арменско апостолическо 

7. Юдейско 

8. Друго 

9. Нямам 

10. Не мога да определя 

11. Не желая да отговоря 

Н13. Променяли ли сте населеното място на 
обичайното си местоживеене през периода 2010 - 
2020 година? 
 

Ê
Ê

1. Не съм 

2. Да, от населено място в страната 

Година на промяната 

Община 

Населено място 

3. Да, от друга държава  

Година на промяната 

Държава 

Н14. Живели ли сте извън България през периода 
1980 - 2020 г. за повече от една година? 
 
 
Ê

1. Не 

2. Да  

Година на пристигане в България 

От държава 

 
Н15. Къде живеехте една година преди 
преброяването? 

 
1. На същия адрес, посочен в адресната част на 

тази карта 
2. На друг адрес в същото населено място 

3. В друго населено място в страната 
 
Община 

Населено място 

4. В друга държава  

Държава 

5. Дете, родено след 19 март 2019 година 

Н16. Грамотен/а ли сте? 
 

1. Да  

2. Не 

3. Дете до 8 години (включително) 

Н17. Степен/етап на завършено образование 
 
Ê
Ê
Ê

1. Образователна и научна степен „доктор“ 

2. Висше - степен „магистър“ 

3. Висше - степен „бакалавър“ 

4. Висше - степен „професионален бакалавър“ 
(специалист, полувисше) 

5. Професионално образование с прием след 
средно образование (IV степен ПК) 

6. Средно специално (техникум, професионална 
гимназия III степен ПК) 

7. Средно професионално-техническо (СПТУ, 
професионална гимназия II степен на ПК) 

8. Средно общо (гимназиално) образование 

9. Първи гимназиален етап на средно образование 

10. Професионално-техническо (ПТУ) след 
завършване на основно образование (I степен на 
ПК) 

11. Професионално-техническо (ПТУ) с прием след 
VI/VII клас (I степен на ПК) 

12. Основно образование 

13. Начално (начален етап на основното образование) 

14. Незавършен начален етап на основното 
образование 

15. Никога не посещавал/а училище 

16. Дете до 7 години вкл., което                                  
още не посещава училище 

Ê
Ê

Вероизповеданието е принадлежността на лицето към 
дадена група, обособена исторически и 
характеризираща се с извършването на определени 
религиозни обреди (източноправославни, 
католически, протестантски, мюсюлмански и други). 

Ê

Записва се последната промяна на обичайното 
местоживеене. 

Ê

Премини  
на Н15. 

Отговорите се отнасят само за последното Ви 
пребиваване извън страната. 

Ê

чÊ

Посочете най-високата придобита степен/етап на 
образование. 

Ê

Премини 
на Н30. 
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Ê

 
Н1. Пол 

 
1. Мъж           2. Жена 

 
Н2. Дата на раждане 
Ê

ÊÊÊÊден             месец                  година  

 
Н3. Държава на раждане 
Ê
 
Н4. Гражданство 

 
1. България 

2. България и                                                 
друга държава 

3. Държава от ЕС 

4. Друга държава 

5. Без гражданство 

Ê
Ê
 
Н5. Статут на пребиваване 
Ê

1. Статут на бежанец 

2. Хуманитарен статут 

3. Предоставено убежище 

4. Лице в процедура по предоставяне на 
международна закрила 

5. Продължително пребиваване (с разрешен срок до 
една година) 

6. Дългосрочно пребиваване (с разрешен срок до пет 
години) 

7. Постоянно пребиваване (с разрешен неопределен 
срок) 

Ê
Н6. Юридическо семейно положение 
 

1. Никога не встъпвал/а в брак 

2. Женен/омъжена 

3. Разведен/разведена 

4. Вдовец/вдовица 

Н7. Фактическо семейно положение 
 

1. Не е в брак (не е в съжителство) 

2. В бракÊ

3. В съжителство без брак 

Ê

Ê

Ê

Н8. Имате ли живородени и/или осиновени деца? 
 

1. Да, имам               дете/деца 

2. Не, нямамÊ

Н9. Етническа принадлежност 
 
 
 
 
 

1. Българска 

2. Турска 

3. Ромска 

4. Друга 

5. Не мога да определя 

6. Не желая да отговоря 

Н10. Майчин език 

 
 
 
 

1. Български 

2. Турски 

3. Ромски 

4. Друг 

5. Не мога да определяÊ

6. Не желая да отговоряÊ

Н11. Религиозен ли сте? 
 
 
 
 
 

1. Да 

2. Не 

3. Не мога да определя 

4. Не желая да отговоря 

х

х

х

      
       При отговор 1., 2. или 3.             Премини на Н6. 
Ê

Етническата група е общност от лица, близки по 
произход, бит, култура и език. 
Ê

Майчиният език е първият език, усвоен у дома в 
най-ранно детство. 

Ê

Следващият въпрос се отнася само за жените на 12 и 
повече навършени години (родени преди 20 март 2008 
година).  

За всички останали:             Премини на Н9.                                          

Ê

Религиозността е мироглед и поведение, нагласи и 
обичаи, основани на вярата в божествено или висше 
същество, свръхестествени сили, както и съвкупност 
от морални норми, практики, ценности, институции 
и ритуали, съпровождащи този мироглед. 

Ê

 

Ê
 
Н12. Вероизповедание 
 
 

Ê

Ê
1. Източноправославно 

2. Католическо 

3. Протестантско 

4. Мюсюлманско сунитско 

5. Мюсюлманско шиитско 

6. Арменско апостолическо 

7. Юдейско 

8. Друго 

9. Нямам 

10. Не мога да определя 

11. Не желая да отговоря 

Н13. Променяли ли сте населеното място на 
обичайното си местоживеене през периода 2010 - 
2020 година? 
 

Ê
Ê

1. Не съм 

2. Да, от населено място в страната 

Година на промяната 

Община 

Населено място 

3. Да, от друга държава  

Година на промяната 

Държава 

Н14. Живели ли сте извън България през периода 
1980 - 2020 г. за повече от една година? 
 
 
Ê

1. Не 

2. Да  

Година на пристигане в България 

От държава 

 
Н15. Къде живеехте една година преди 
преброяването? 

 
1. На същия адрес, посочен в адресната част на 

тази карта 
2. На друг адрес в същото населено място 

3. В друго населено място в страната 
 
Община 

Населено място 

4. В друга държава  

Държава 

5. Дете, родено след 19 март 2019 година 

Н16. Грамотен/а ли сте? 
 

1. Да  

2. Не 

3. Дете до 8 години (включително) 

Н17. Степен/етап на завършено образование 
 
Ê
Ê
Ê

1. Образователна и научна степен „доктор“ 

2. Висше - степен „магистър“ 

3. Висше - степен „бакалавър“ 

4. Висше - степен „професионален бакалавър“ 
(специалист, полувисше) 

5. Професионално образование с прием след 
средно образование (IV степен ПК) 

6. Средно специално (техникум, професионална 
гимназия III степен ПК) 

7. Средно професионално-техническо (СПТУ, 
професионална гимназия II степен на ПК) 

8. Средно общо (гимназиално) образование 

9. Първи гимназиален етап на средно образование 

10. Професионално-техническо (ПТУ) след 
завършване на основно образование (I степен на 
ПК) 

11. Професионално-техническо (ПТУ) с прием след 
VI/VII клас (I степен на ПК) 

12. Основно образование 

13. Начално (начален етап на основното образование) 

14. Незавършен начален етап на основното 
образование 

15. Никога не посещавал/а училище 

16. Дете до 7 години вкл., което                                  
още не посещава училище 

Ê
Ê

Вероизповеданието е принадлежността на лицето към 
дадена група, обособена исторически и 
характеризираща се с извършването на определени 
религиозни обреди (източноправославни, 
католически, протестантски, мюсюлмански и други). 

Ê

Записва се последната промяна на обичайното 
местоживеене. 

Ê

Премини  
на Н15. 

Отговорите се отнасят само за последното Ви 
пребиваване извън страната. 

Ê

чÊ

Посочете най-високата придобита степен/етап на 
образование. 

Ê

Премини 
на Н30. 



О 
Б 
Р 
А 
З Е

 Ц

Страница / 20

Раздел „Население“ Лице № 3

Ê Ê

Ê
Н18. Вие сте ученик, студент, докторант? 
 
 
 

Ê
Ê

1. Да 

2. Не 

Н19. През четирите седмици преди 20 март 2020 
г. участвали ли сте в неформално обучение, 
несвързано с придобиване на образователна 
степен?   
Ê
Ê

3. Не съм 

 
1. Да 

2. Не 

 

 

Н20. Работили ли сте поне един час през периода 
13 - 19 март 2020 г. срещу заплащане в пари или 
в натура или друг доход?   

Н21. Търсили ли сте активно работа през 
последните 4 седмици до 20 март 2020 година? 
Ê

1. Да 

2. Не 

Н22. Ако бяхте намерили работа през периода    
13 - 19 март 2020 г., бихте ли могли да започнете 
работа до две седмици след края на този период? 
 

1. Да 

2. Не 

Н23. През периода 13 - 19 март 2020 г. към коя от 
следните групи се отнасяхте? 

Ê
1. Учащ  

2. Пенсионер 

3. Лице, получаващо доход от 
собственост (рента, дивиденти и др.) 

4. Друг 
 

Н24. На основната си работа Вие сте (работите 
като)? 

Ê
1. Работодател (с наети лица) 

2. Самостоятелно зает, без наети лица 

3. Наето лице 

4. Неплатен семеен работник (помагащ в семейния 
бизнес без формално заплащане) 

5. Член на производствена или земеделска 
кооперацияÊ

Ê
Н25. Месторабота: 

 
 

Име на фирмата, учреждението, организацията, 
свободната професия:

 
Н26. Какво работите?  

Ê
Ê
Ê

Посещавате ли/бяхте ли записан/а в училище, 
университет или друга учебна институция с оглед 
придобиване на степен на образование (вкл. и ако в 
момента сте във ваканция)? 

Ê

Неформалното обучение включва: курсове за 
квалификация, семинари, конференции, лекции, 
частни уроци или някаква друга форма на обучение, 
несвързана с придобиване на образователна степен.Ê

Следващите въпроси (Н20. до Н26.) се отнасят за 
лицата на възраст 15 и повече навършени години, 
или родените преди  20 март 2005 година.  
                 

Останалите преминете на Н27. 
Ê

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини на Н23. 

Премини на Н27. 

Премини на Н30. 

Премини 
 на Н30. 

Посочете информация за основната си работа.Ê

Запишете подробно наименованието на длъжността 
или професията, която упражнявате на основната 
Ви работа, както и описание на основните задачи и 
изпълняваните функции. 
 

Премини на Н30. 

 
Н27.

 
 
Ê

1. Не работя/не уча 

2. Работя/уча предимно от вкъщи  

3. Без фиксирано работно място  
(шофьори, дистрибутори и др.) 
 

4. Работя/уча в същото населено място 

Адрес 

 

5. Работя/уча в друго населено място в страната: 

Област 

Община 

Населено място 

Адрес 

6. Работя/уча извън страната 

Държава 

Н28. Колко често пътувате до мястото на 
основната Ви работа/учебното заведение?   

 
1. Пет и повече пъти в седмицата 

2. От 2 до 4 пъти в седмицата 

3. Веднъж в седмицата 

4. По-рядко от веднъж в седмицата 

Н29. Как обичайно се придвижвате до/от 
работното си място/учебното заведение?   
Ê
Ê

1. Автобус (вкл. маршрутно такси) 

2. Трамвай/тролейбус 

3. Лек автомобил, ван (личен/служебен) 

4. Метро 

5. Влак 

6. Такси 

7. Мотор, скутер или мотопед 

8. Велосипед, тротинетка (вкл. електрически) 

9. Пеша 

10. Друго 

 
Н30. Как най-общо оценявате Вашето здраве? 

 
1. Много добро  

2. Добро 

3. Задоволително 

4. Лошо 

5. Много лошо 

6. Не мога да определя 

7. Не желая да отговоря 

ÊН31. През последните 6 и повече месеца били ли 
сте ограничен/а при извършване на обичайните за 
хората дейности поради здравословен проблем?Ê
Ê

1. Да, силно ограничен/а 

2. Да ограничен/а, но не толкова силно 

3. Не, не съм бил/а ограничен/а 

4. Не мога да определя 

5. Не желая да отговоря 

Н32. Имате ли признат от ТЕЛК/НЕЛК процент 
трайно намалена работоспособност/вид и степен 
на увреждане? 

 
1. Нямам 

2. До 50% 

3. 50 - 70% 

4. 71 - 90% 

5. Над 90% 

6. Не желая да отговоря 

 
Н33. Имате ли определена от ТЕЛК/НЕЛК 
потребност от чужда помощ? 

 
1. Да 

2. Не 

3. Не желая да отговоря 

Ê

Ако работите и учите едновременно, отговорете за 
работата. 

Ê

Премини 
на Н29. 

Премини 
на Н30. 

х

Възможен е повече от един отговор. 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Премини на раздел „Временно 
присъстващи лица“! 

Премини на раздел 
„Временно 
присъстващи лица“! 

Няма повече въпроси за това лице.        Премини на 
следващото лице! 

Ако няма повече лица в домакинството       Премини на 
„Временно присъстващи лица“!  

 
Ако няма временно присъстващи лица в преброяваното 
жилище, интервюто приключва тук. 

 
Благодарим Ви за съдействието! 
Ê

Премини 
на Н30. 

Премини 
на Н30. 
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Ê Ê

Ê
Н18. Вие сте ученик, студент, докторант? 
 
 
 

Ê
Ê

1. Да 

2. Не 

Н19. През четирите седмици преди 20 март 2020 
г. участвали ли сте в неформално обучение, 
несвързано с придобиване на образователна 
степен?   
Ê
Ê

3. Не съм 

 
1. Да 

2. Не 

 

 

Н20. Работили ли сте поне един час през периода 
13 - 19 март 2020 г. срещу заплащане в пари или 
в натура или друг доход?   

Н21. Търсили ли сте активно работа през 
последните 4 седмици до 20 март 2020 година? 
Ê

1. Да 

2. Не 

Н22. Ако бяхте намерили работа през периода    
13 - 19 март 2020 г., бихте ли могли да започнете 
работа до две седмици след края на този период? 
 

1. Да 

2. Не 

Н23. През периода 13 - 19 март 2020 г. към коя от 
следните групи се отнасяхте? 

Ê
1. Учащ  

2. Пенсионер 

3. Лице, получаващо доход от 
собственост (рента, дивиденти и др.) 

4. Друг 
 

Н24. На основната си работа Вие сте (работите 
като)? 

Ê
1. Работодател (с наети лица) 

2. Самостоятелно зает, без наети лица 

3. Наето лице 

4. Неплатен семеен работник (помагащ в семейния 
бизнес без формално заплащане) 

5. Член на производствена или земеделска 
кооперацияÊ

Ê
Н25. Месторабота: 

 
 

Име на фирмата, учреждението, организацията, 
свободната професия:

 
Н26. Какво работите?  

Ê
Ê
Ê

Посещавате ли/бяхте ли записан/а в училище, 
университет или друга учебна институция с оглед 
придобиване на степен на образование (вкл. и ако в 
момента сте във ваканция)? 

Ê

Неформалното обучение включва: курсове за 
квалификация, семинари, конференции, лекции, 
частни уроци или някаква друга форма на обучение, 
несвързана с придобиване на образователна степен.Ê

Следващите въпроси (Н20. до Н26.) се отнасят за 
лицата на възраст 15 и повече навършени години, 
или родените преди  20 март 2005 година.  
                 

Останалите преминете на Н27. 
Ê

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини на Н23. 

Премини на Н27. 

Премини на Н30. 

Премини 
 на Н30. 

Посочете информация за основната си работа.Ê

Запишете подробно наименованието на длъжността 
или професията, която упражнявате на основната 
Ви работа, както и описание на основните задачи и 
изпълняваните функции. 
 

Премини на Н30. 

 
Н27.

 
 
Ê

1. Не работя/не уча 

2. Работя/уча предимно от вкъщи  

3. Без фиксирано работно място  
(шофьори, дистрибутори и др.) 
 

4. Работя/уча в същото населено място 

Адрес 

 

5. Работя/уча в друго населено място в страната: 

Област 

Община 

Населено място 

Адрес 

6. Работя/уча извън страната 

Държава 

Н28. Колко често пътувате до мястото на 
основната Ви работа/учебното заведение?   

 
1. Пет и повече пъти в седмицата 

2. От 2 до 4 пъти в седмицата 

3. Веднъж в седмицата 

4. По-рядко от веднъж в седмицата 

Н29. Как обичайно се придвижвате до/от 
работното си място/учебното заведение?   
Ê
Ê

1. Автобус (вкл. маршрутно такси) 

2. Трамвай/тролейбус 

3. Лек автомобил, ван (личен/служебен) 

4. Метро 

5. Влак 

6. Такси 

7. Мотор, скутер или мотопед 

8. Велосипед, тротинетка (вкл. електрически) 

9. Пеша 

10. Друго 

 
Н30. Как най-общо оценявате Вашето здраве? 

 
1. Много добро  

2. Добро 

3. Задоволително 

4. Лошо 

5. Много лошо 

6. Не мога да определя 

7. Не желая да отговоря 

ÊН31. През последните 6 и повече месеца били ли 
сте ограничен/а при извършване на обичайните за 
хората дейности поради здравословен проблем?Ê
Ê

1. Да, силно ограничен/а 

2. Да, ограничен/а, но не толкова силно 

3. Не, не съм бил/а ограничен/а 

4. Не мога да определя 

5. Не желая да отговоря 

Н32. Имате ли признат от ТЕЛК/НЕЛК процент 
трайно намалена работоспособност/вид и степен 
на увреждане? 

 
1. Нямам 

2. До 50% 

3. 50 - 70% 

4. 71 - 90% 

5. Над 90% 

6. Не желая да отговоря 

 
Н33. Имате ли определена от ТЕЛК/НЕЛК 
потребност от чужда помощ? 

 
1. Да 

2. Не 

3. Не желая да отговоря 

Ê

Ако работите и учите едновременно, отговорете за 
работата. 

Ê

Премини 
на Н29. 

Премини 
на Н30. 

х

Възможен е повече от един отговор. 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Премини на раздел „Временно 
присъстващи лица“! 

Премини на раздел 
„Временно 
присъстващи лица“! 

Няма повече въпроси за това лице.        Премини на 
следващото лице! 

Ако няма повече лица в домакинството       Премини на 
„Временно присъстващи лица“!  

 
Ако няма временно присъстващи лица в преброяваното 
жилище, интервюто приключва тук. 

 
Благодарим Ви за съдействието! 
Ê

Премини 
на Н30. 

Премини 
на Н30. 
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Ê

 
Н1. Пол 

 
1. Мъж           2. Жена 

 
Н2. Дата на раждане 
Ê

ÊÊÊÊден             месец                  година  

 
Н3. Държава на раждане 
Ê
 
Н4. Гражданство 

 
1. България 

2. България и                                                 
друга държава 

3. Държава от ЕС 

4. Друга държава 

5. Без гражданство 

Ê
Ê
 
Н5. Статут на пребиваване 
Ê

1. Статут на бежанец 

2. Хуманитарен статут 

3. Предоставено убежище 

4. Лице в процедура по предоставяне на 
международна закрила 

5. Продължително пребиваване (с разрешен срок до 
една година) 

6. Дългосрочно пребиваване (с разрешен срок до пет 
години) 

7. Постоянно пребиваване (с разрешен неопределен 
срок) 

Ê
Н6. Юридическо семейно положение 
 

1. Никога не встъпвал/а в брак 

2. Женен/омъжена 

3. Разведен/разведена 

4. Вдовец/вдовица 

Н7. Фактическо семейно положение 
 

1. Не е в брак (не е в съжителство) 

2. В бракÊ

3. В съжителство без брак 

Ê

Ê

Ê

Н8. Имате ли живородени и/или осиновени деца? 
 

1. Да, имам               дете/деца 

2. Не, нямамÊ

Н9. Етническа принадлежност 
 
 
 
 
 

1. Българска 

2. Турска 

3. Ромска 

4. Друга 

5. Не мога да определя 

6. Не желая да отговоря 

Н10. Майчин език 

 
 
 
 

1. Български 

2. Турски 

3. Ромски 

4. Друг 

5. Не мога да определяÊ

6. Не желая да отговоряÊ

Н11. Религиозен ли сте? 
 
 
 
 
 

1. Да 

2. Не 

3. Не мога да определя 

4. Не желая да отговоря 

х

х

х

      
       При отговор 1., 2. или 3.             Премини на Н6. 
Ê

Етническата група е общност от лица, близки по 
произход, бит, култура и език. 
Ê

Майчиният език е първият език, усвоен у дома в 
най-ранно детство. 

Ê

Следващият въпрос се отнася само за жените на 12 и 
повече навършени години (родени преди 20 март 2008 
година).  

За всички останали:             Премини на Н9.                                          

Ê

Религиозността е мироглед и поведение, нагласи и 
обичаи, основани на вярата в божествено или висше 
същество, свръхестествени сили, както и съвкупност 
от морални норми, практики, ценности, институции 
и ритуали, съпровождащи този мироглед. 

Ê

 

Ê
 
Н12. Вероизповедание 
 
 

Ê

Ê
1. Източноправославно 

2. Католическо 

3. Протестантско 

4. Мюсюлманско сунитско 

5. Мюсюлманско шиитско 

6. Арменско апостолическо 

7. Юдейско 

8. Друго 

9. Нямам 

10. Не мога да определя 

11. Не желая да отговоря 

Н13. Променяли ли сте населеното място на 
обичайното си местоживеене през периода 2010 - 
2020 година? 
 

Ê
Ê

1. Не съм 

2. Да, от населено място в страната 

Година на промяната 

Община 

Населено място 

3. Да, от друга държава  

Година на промяната 

Държава 

Н14. Живели ли сте извън България през периода 
1980 - 2020 г. за повече от една година? 
 
 
Ê

1. Не 

2. Да  

Година на пристигане в България 

От държава 

 
Н15. Къде живеехте една година преди 
преброяването? 

 
1. На същия адрес, посочен в адресната част на 

тази карта 
2. На друг адрес в същото населено място 

3. В друго населено място в страната 
 
Община 

Населено място 

4. В друга държава  

Държава 

5. Дете, родено след 19 март 2019 година 

Н16. Грамотен/а ли сте? 
 

1. Да  

2. Не 

3. Дете до 8 години (включително) 

Н17. Степен/етап на завършено образование 
 
Ê
Ê
Ê

1. Образователна и научна степен „доктор“ 

2. Висше - степен „магистър“ 

3. Висше - степен „бакалавър“ 

4. Висше - степен „професионален бакалавър“ 
(специалист, полувисше) 

5. Професионално образование с прием след 
средно образование (IV степен ПК) 

6. Средно специално (техникум, професионална 
гимназия III степен ПК) 

7. Средно професионално-техническо (СПТУ, 
професионална гимназия II степен на ПК) 

8. Средно общо (гимназиално) образование 

9. Първи гимназиален етап на средно образование 

10. Професионално-техническо (ПТУ) след 
завършване на основно образование (I степен на 
ПК) 

11. Професионално-техническо (ПТУ) с прием след 
VI/VII клас (I степен на ПК) 

12. Основно образование 

13. Начално (начален етап на основното образование) 

14. Незавършен начален етап на основното 
образование 

15. Никога не посещавал/а училище 

16. Дете до 7 години вкл., което                                  
още не посещава училище 

Ê
Ê

Вероизповеданието е принадлежността на лицето към 
дадена група, обособена исторически и 
характеризираща се с извършването на определени 
религиозни обреди (източноправославни, 
католически, протестантски, мюсюлмански и други). 

Ê

Записва се последната промяна на обичайното 
местоживеене. 

Ê

Премини  
на Н15. 

Отговорите се отнасят само за последното Ви 
пребиваване извън страната. 

Ê

чÊ

Посочете най-високата придобита степен/етап на 
образование. 

Ê

Премини 
на Н30. 
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Ê

 
Н1. Пол 

 
1. Мъж           2. Жена 

 
Н2. Дата на раждане 
Ê

ÊÊÊÊден             месец                  година  

 
Н3. Държава на раждане 
Ê
 
Н4. Гражданство 

 
1. България 

2. България и                                                 
друга държава 

3. Държава от ЕС 

4. Друга държава 

5. Без гражданство 

Ê
Ê
 
Н5. Статут на пребиваване 
Ê

1. Статут на бежанец 

2. Хуманитарен статут 

3. Предоставено убежище 

4. Лице в процедура по предоставяне на 
международна закрила 

5. Продължително пребиваване (с разрешен срок до 
една година) 

6. Дългосрочно пребиваване (с разрешен срок до пет 
години) 

7. Постоянно пребиваване (с разрешен неопределен 
срок) 

Ê
Н6. Юридическо семейно положение 
 

1. Никога не встъпвал/а в брак 

2. Женен/омъжена 

3. Разведен/разведена 

4. Вдовец/вдовица 

Н7. Фактическо семейно положение 
 

1. Не е в брак (не е в съжителство) 

2. В бракÊ

3. В съжителство без брак 

Ê

Ê

Ê

Н8. Имате ли живородени и/или осиновени деца? 
 

1. Да, имам               дете/деца 

2. Не, нямамÊ

Н9. Етническа принадлежност 
 
 
 
 
 

1. Българска 

2. Турска 

3. Ромска 

4. Друга 

5. Не мога да определя 

6. Не желая да отговоря 

Н10. Майчин език 

 
 
 
 

1. Български 

2. Турски 

3. Ромски 

4. Друг 

5. Не мога да определяÊ

6. Не желая да отговоряÊ

Н11. Религиозен ли сте? 
 
 
 
 
 

1. Да 

2. Не 

3. Не мога да определя 

4. Не желая да отговоря 

х

х

х

      
       При отговор 1., 2. или 3.             Премини на Н6. 
Ê

Етническата група е общност от лица, близки по 
произход, бит, култура и език. 
Ê

Майчиният език е първият език, усвоен у дома в 
най-ранно детство. 

Ê

Следващият въпрос се отнася само за жените на 12 и 
повече навършени години (родени преди 20 март 2008 
година).  

За всички останали:             Премини на Н9.                                          

Ê

Религиозността е мироглед и поведение, нагласи и 
обичаи, основани на вярата в божествено или висше 
същество, свръхестествени сили, както и съвкупност 
от морални норми, практики, ценности, институции 
и ритуали, съпровождащи този мироглед. 

Ê

 

Ê
 
Н12. Вероизповедание 
 
 

Ê

Ê
1. Източноправославно 

2. Католическо 

3. Протестантско 

4. Мюсюлманско сунитско 

5. Мюсюлманско шиитско 

6. Арменско апостолическо 

7. Юдейско 

8. Друго 

9. Нямам 

10. Не мога да определя 

11. Не желая да отговоря 

Н13. Променяли ли сте населеното място на 
обичайното си местоживеене през периода 2010 - 
2020 година? 
 

Ê
Ê

1. Не съм 

2. Да, от населено място в страната 

Година на промяната 

Община 

Населено място 

3. Да, от друга държава  

Година на промяната 

Държава 

Н14. Живели ли сте извън България през периода 
1980 - 2020 г. за повече от една година? 
 
 
Ê

1. Не 

2. Да  

Година на пристигане в България 

От държава 

 
Н15. Къде живеехте една година преди 
преброяването? 

 
1. На същия адрес, посочен в адресната част на 

тази карта 
2. На друг адрес в същото населено място 

3. В друго населено място в страната 
 
Община 

Населено място 

4. В друга държава  

Държава 

5. Дете, родено след 19 март 2019 година 

Н16. Грамотен/а ли сте? 
 

1. Да  

2. Не 

3. Дете до 8 години (включително) 

Н17. Степен/етап на завършено образование 
 
Ê
Ê
Ê

1. Образователна и научна степен „доктор“ 

2. Висше - степен „магистър“ 

3. Висше - степен „бакалавър“ 

4. Висше - степен „професионален бакалавър“ 
(специалист, полувисше) 

5. Професионално образование с прием след 
средно образование (IV степен ПК) 

6. Средно специално (техникум, професионална 
гимназия III степен ПК) 

7. Средно професионално-техническо (СПТУ, 
професионална гимназия II степен на ПК) 

8. Средно общо (гимназиално) образование 

9. Първи гимназиален етап на средно образование 

10. Професионално-техническо (ПТУ) след 
завършване на основно образование (I степен на 
ПК) 

11. Професионално-техническо (ПТУ) с прием след 
VI/VII клас (I степен на ПК) 

12. Основно образование 

13. Начално (начален етап на основното образование) 

14. Незавършен начален етап на основното 
образование 

15. Никога не посещавал/а училище 

16. Дете до 7 години вкл., което                                  
още не посещава училище 

Ê
Ê

Вероизповеданието е принадлежността на лицето към 
дадена група, обособена исторически и 
характеризираща се с извършването на определени 
религиозни обреди (източноправославни, 
католически, протестантски, мюсюлмански и други). 

Ê

Записва се последната промяна на обичайното 
местоживеене. 

Ê

Премини  
на Н15. 

Отговорите се отнасят само за последното Ви 
пребиваване извън страната. 

Ê

чÊ

Посочете най-високата придобита степен/етап на 
образование. 

Ê

Премини 
на Н30. 
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Ê Ê

Ê
Н18. Вие сте ученик, студент, докторант? 
 
 
 

Ê
Ê

1. Да 

2. Не 

Н19. През четирите седмици преди 20 март 2020 
г. участвали ли сте в неформално обучение, 
несвързано с придобиване на образователна 
степен?   
Ê
Ê

3. Не съм 

 
1. Да 

2. Не 

 

 

Н20. Работили ли сте поне един час през периода 
13 - 19 март 2020 г. срещу заплащане в пари или 
в натура или друг доход?   

Н21. Търсили ли сте активно работа през 
последните 4 седмици до 20 март 2020 година? 
Ê

1. Да 

2. Не 

Н22. Ако бяхте намерили работа през периода    
13 - 19 март 2020 г., бихте ли могли да започнете 
работа до две седмици след края на този период? 
 

1. Да 

2. Не 

Н23. През периода 13 - 19 март 2020 г. към коя от 
следните групи се отнасяхте? 

Ê
1. Учащ  

2. Пенсионер 

3. Лице, получаващо доход от 
собственост (рента, дивиденти и др.) 

4. Друг 
 

Н24. На основната си работа Вие сте (работите 
като)? 

Ê
1. Работодател (с наети лица) 

2. Самостоятелно зает, без наети лица 

3. Наето лице 

4. Неплатен семеен работник (помагащ в семейния 
бизнес без формално заплащане) 

5. Член на производствена или земеделска 
кооперацияÊ

Ê
Н25. Месторабота: 

 
 

Име на фирмата, учреждението, организацията, 
свободната професия:

 
Н26. Какво работите?  

Ê
Ê
Ê

Посещавате ли/бяхте ли записан/а в училище, 
университет или друга учебна институция с оглед 
придобиване на степен на образование (вкл. и ако в 
момента сте във ваканция)? 

Ê

Неформалното обучение включва: курсове за 
квалификация, семинари, конференции, лекции, 
частни уроци или някаква друга форма на обучение, 
несвързана с придобиване на образователна степен.Ê

Следващите въпроси (Н20. до Н26.) се отнасят за 
лицата на възраст 15 и повече навършени години, 
или родените преди  20 март 2005 година.  
                 

Останалите преминете на Н27. 
Ê

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини на Н23. 

Премини на Н27. 

Премини на Н30. 

Премини 
 на Н30. 

Посочете информация за основната си работа.Ê

Запишете подробно наименованието на длъжността 
или професията, която упражнявате на основната 
Ви работа, както и описание на основните задачи и 
изпълняваните функции. 
 

Премини на Н30. 

 
Н27.

 
 
Ê

1. Не работя/не уча 

2. Работя/уча предимно от вкъщи  

3. Без фиксирано работно място  
(шофьори, дистрибутори и др.) 
 

4. Работя/уча в същото населено място 

Адрес 

 

5. Работя/уча в друго населено място в страната: 

Област 

Община 

Населено място 

Адрес 

6. Работя/уча извън страната 

Държава 

Н28. Колко често пътувате до мястото на 
основната Ви работа/учебното заведение?   

 
1. Пет и повече пъти в седмицата 

2. От 2 до 4 пъти в седмицата 

3. Веднъж в седмицата 

4. По-рядко от веднъж в седмицата 

Н29. Как обичайно се придвижвате до/от 
работното си място/учебното заведение?   
Ê
Ê

1. Автобус (вкл. маршрутно такси) 

2. Трамвай/тролейбус 

3. Лек автомобил, ван (личен/служебен) 

4. Метро 

5. Влак 

6. Такси 

7. Мотор, скутер или мотопед 

8. Велосипед, тротинетка (вкл. електрически) 

9. Пеша 

10. Друго 

 
Н30. Как най-общо оценявате Вашето здраве? 

 
1. Много добро  

2. Добро 

3. Задоволително 

4. Лошо 

5. Много лошо 

6. Не мога да определя 

7. Не желая да отговоря 

ÊН31. През последните 6 и повече месеца били ли 
сте ограничен/а при извършване на обичайните за 
хората дейности поради здравословен проблем?Ê
Ê

1. Да, силно ограничен/а 

2. Да ограничен/а, но не толкова силно 

3. Не, не съм бил/а ограничен/а 

4. Не мога да определя 

5. Не желая да отговоря 

Н32. Имате ли признат от ТЕЛК/НЕЛК процент 
трайно намалена работоспособност/вид и степен 
на увреждане? 

 
1. Нямам 

2. До 50% 

3. 50 - 70% 

4. 71 - 90% 

5. Над 90% 

6. Не желая да отговоря 

 
Н33. Имате ли определена от ТЕЛК/НЕЛК 
потребност от чужда помощ? 

 
1. Да 

2. Не 

3. Не желая да отговоря 

Ê

Ако работите и учите едновременно, отговорете за 
работата. 

Ê

Премини 
на Н29. 

Премини 
на Н30. 

х

Възможен е повече от един отговор. 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Премини на раздел „Временно 
присъстващи лица“! 

Премини на раздел 
„Временно 
присъстващи лица“! 

Няма повече въпроси за това лице.        Премини на 
следващото лице! 

Ако няма повече лица в домакинството       Премини на 
„Временно присъстващи лица“!  

 
Ако няма временно присъстващи лица в преброяваното 
жилище, интервюто приключва тук. 

 
Благодарим Ви за съдействието! 
Ê

Премини 
на Н30. 

Премини 
на Н30. 
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Ê Ê

Ê
Н18. Вие сте ученик, студент, докторант? 
 
 
 

Ê
Ê

1. Да 

2. Не 

Н19. През четирите седмици преди 20 март 2020 
г. участвали ли сте в неформално обучение, 
несвързано с придобиване на образователна 
степен?   
Ê
Ê

3. Не съм 

 
1. Да 

2. Не 

 

 

Н20. Работили ли сте поне един час през периода 
13 - 19 март 2020 г. срещу заплащане в пари или 
в натура или друг доход?   

Н21. Търсили ли сте активно работа през 
последните 4 седмици до 20 март 2020 година? 
Ê

1. Да 

2. Не 

Н22. Ако бяхте намерили работа през периода    
13 - 19 март 2020 г., бихте ли могли да започнете 
работа до две седмици след края на този период? 
 

1. Да 

2. Не 

Н23. През периода 13 - 19 март 2020 г. към коя от 
следните групи се отнасяхте? 

Ê
1. Учащ  

2. Пенсионер 

3. Лице, получаващо доход от 
собственост (рента, дивиденти и др.) 

4. Друг 
 

Н24. На основната си работа Вие сте (работите 
като)? 

Ê
1. Работодател (с наети лица) 

2. Самостоятелно зает, без наети лица 

3. Наето лице 

4. Неплатен семеен работник (помагащ в семейния 
бизнес без формално заплащане) 

5. Член на производствена или земеделска 
кооперацияÊ

Ê
Н25. Месторабота: 

 
 

Име на фирмата, учреждението, организацията, 
свободната професия:

 
Н26. Какво работите?  

Ê
Ê
Ê

Посещавате ли/бяхте ли записан/а в училище, 
университет или друга учебна институция с оглед 
придобиване на степен на образование (вкл. и ако в 
момента сте във ваканция)? 

Ê

Неформалното обучение включва: курсове за 
квалификация, семинари, конференции, лекции, 
частни уроци или някаква друга форма на обучение, 
несвързана с придобиване на образователна степен.Ê

Следващите въпроси (Н20. до Н26.) се отнасят за 
лицата на възраст 15 и повече навършени години, 
или родените преди  20 март 2005 година.  
                 

Останалите преминете на Н27. 
Ê

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини на Н23. 

Премини на Н27. 

Премини на Н30. 

Премини 
 на Н30. 

Посочете информация за основната си работа.Ê

Запишете подробно наименованието на длъжността 
или професията, която упражнявате на основната 
Ви работа, както и описание на основните задачи и 
изпълняваните функции. 
 

Премини на Н30. 

 
Н27.

 
 
Ê

1. Не работя/не уча 

2. Работя/уча предимно от вкъщи  

3. Без фиксирано работно място  
(шофьори, дистрибутори и др.) 
 

4. Работя/уча в същото населено място 

Адрес 

 

5. Работя/уча в друго населено място в страната: 

Област 

Община 

Населено място 

Адрес 

6. Работя/уча извън страната 

Държава 

Н28. Колко често пътувате до мястото на 
основната Ви работа/учебното заведение?   

 
1. Пет и повече пъти в седмицата 

2. От 2 до 4 пъти в седмицата 

3. Веднъж в седмицата 

4. По-рядко от веднъж в седмицата 

Н29. Как обичайно се придвижвате до/от 
работното си място/учебното заведение?   
Ê
Ê

1. Автобус (вкл. маршрутно такси) 

2. Трамвай/тролейбус 

3. Лек автомобил, ван (личен/служебен) 

4. Метро 

5. Влак 

6. Такси 

7. Мотор, скутер или мотопед 

8. Велосипед, тротинетка (вкл. електрически) 

9. Пеша 

10. Друго 

 
Н30. Как най-общо оценявате Вашето здраве? 

 
1. Много добро  

2. Добро 

3. Задоволително 

4. Лошо 

5. Много лошо 

6. Не мога да определя 

7. Не желая да отговоря 

ÊН31. През последните 6 и повече месеца били ли 
сте ограничен/а при извършване на обичайните за 
хората дейности поради здравословен проблем?Ê
Ê

1. Да, силно ограничен/а 

2. Да, ограничен/а, но не толкова силно 

3. Не, не съм бил/а ограничен/а 

4. Не мога да определя 

5. Не желая да отговоря 

Н32. Имате ли признат от ТЕЛК/НЕЛК процент 
трайно намалена работоспособност/вид и степен 
на увреждане? 

 
1. Нямам 

2. До 50% 

3. 50 - 70% 

4. 71 - 90% 

5. Над 90% 

6. Не желая да отговоря 

 
Н33. Имате ли определена от ТЕЛК/НЕЛК 
потребност от чужда помощ? 

 
1. Да 

2. Не 

3. Не желая да отговоря 

Ê

Ако работите и учите едновременно, отговорете за 
работата. 

Ê

Премини 
на Н29. 

Премини 
на Н30. 

х

Възможен е повече от един отговор. 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Премини на раздел „Временно 
присъстващи лица“! 

Премини на раздел 
„Временно 
присъстващи лица“! 

Няма повече въпроси за това лице.        Премини на 
следващото лице! 

Ако няма повече лица в домакинството       Премини на 
„Временно присъстващи лица“!  

 
Ако няма временно присъстващи лица в преброяваното 
жилище, интервюто приключва тук. 

 
Благодарим Ви за съдействието! 
Ê

Премини 
на Н30. 

Премини 
на Н30. 
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Ê

 
Н1. Пол 

 
1. Мъж           2. Жена 

 
Н2. Дата на раждане 
Ê

ÊÊÊÊден             месец                  година  

 
Н3. Държава на раждане 
Ê
 
Н4. Гражданство 

 
1. България 

2. България и                                                 
друга държава 

3. Държава от ЕС 

4. Друга държава 

5. Без гражданство 

Ê
Ê
 
Н5. Статут на пребиваване 
Ê

1. Статут на бежанец 

2. Хуманитарен статут 

3. Предоставено убежище 

4. Лице в процедура по предоставяне на 
международна закрила 

5. Продължително пребиваване (с разрешен срок до 
една година) 

6. Дългосрочно пребиваване (с разрешен срок до пет 
години) 

7. Постоянно пребиваване (с разрешен неопределен 
срок) 

Ê
Н6. Юридическо семейно положение 
 

1. Никога не встъпвал/а в брак 

2. Женен/омъжена 

3. Разведен/разведена 

4. Вдовец/вдовица 

Н7. Фактическо семейно положение 
 

1. Не е в брак (не е в съжителство) 

2. В бракÊ

3. В съжителство без брак 

Ê

Ê

Ê

Н8. Имате ли живородени и/или осиновени деца? 
 

1. Да, имам               дете/деца 

2. Не, нямамÊ

Н9. Етническа принадлежност 
 
 
 
 
 

1. Българска 

2. Турска 

3. Ромска 

4. Друга 

5. Не мога да определя 

6. Не желая да отговоря 

Н10. Майчин език 

 
 
 
 

1. Български 

2. Турски 

3. Ромски 

4. Друг 

5. Не мога да определяÊ

6. Не желая да отговоряÊ

Н11. Религиозен ли сте? 
 
 
 
 
 

1. Да 

2. Не 

3. Не мога да определя 

4. Не желая да отговоря 

х

х

х

      
       При отговор 1., 2. или 3.             Премини на Н6. 
Ê

Етническата група е общност от лица, близки по 
произход, бит, култура и език. 
Ê

Майчиният език е първият език, усвоен у дома в 
най-ранно детство. 

Ê

Следващият въпрос се отнася само за жените на 12 и 
повече навършени години (родени преди 20 март 2008 
година).  

За всички останали:             Премини на Н9.                                          

Ê

Религиозността е мироглед и поведение, нагласи и 
обичаи, основани на вярата в божествено или висше 
същество, свръхестествени сили, както и съвкупност 
от морални норми, практики, ценности, институции 
и ритуали, съпровождащи този мироглед. 

Ê

 

Ê
 
Н12. Вероизповедание 
 
 

Ê

Ê
1. Източноправославно 

2. Католическо 

3. Протестантско 

4. Мюсюлманско сунитско 

5. Мюсюлманско шиитско 

6. Арменско апостолическо 

7. Юдейско 

8. Друго 

9. Нямам 

10. Не мога да определя 

11. Не желая да отговоря 

Н13. Променяли ли сте населеното място на 
обичайното си местоживеене през периода 2010 - 
2020 година? 
 

Ê
Ê

1. Не съм 

2. Да, от населено място в страната 

Година на промяната 

Община 

Населено място 

3. Да, от друга държава  

Година на промяната 

Държава 

Н14. Живели ли сте извън България през периода 
1980 - 2020 г. за повече от една година? 
 
 
Ê

1. Не 

2. Да  

Година на пристигане в България 

От държава 

 
Н15. Къде живеехте една година преди 
преброяването? 

 
1. На същия адрес, посочен в адресната част на 

тази карта 
2. На друг адрес в същото населено място 

3. В друго населено място в страната 
 
Община 

Населено място 

4. В друга държава  

Държава 

5. Дете, родено след 19 март 2019 година 

Н16. Грамотен/а ли сте? 
 

1. Да  

2. Не 

3. Дете до 8 години (включително) 

Н17. Степен/етап на завършено образование 
 
Ê
Ê
Ê

1. Образователна и научна степен „доктор“ 

2. Висше - степен „магистър“ 

3. Висше - степен „бакалавър“ 

4. Висше - степен „професионален бакалавър“ 
(специалист, полувисше) 

5. Професионално образование с прием след 
средно образование (IV степен ПК) 

6. Средно специално (техникум, професионална 
гимназия III степен ПК) 

7. Средно професионално-техническо (СПТУ, 
професионална гимназия II степен на ПК) 

8. Средно общо (гимназиално) образование 

9. Първи гимназиален етап на средно образование 

10. Професионално-техническо (ПТУ) след 
завършване на основно образование (I степен на 
ПК) 

11. Професионално-техническо (ПТУ) с прием след 
VI/VII клас (I степен на ПК) 

12. Основно образование 

13. Начално (начален етап на основното образование) 

14. Незавършен начален етап на основното 
образование 

15. Никога не посещавал/а училище 

16. Дете до 7 години вкл., което                                  
още не посещава училище 

Ê
Ê

Вероизповеданието е принадлежността на лицето към 
дадена група, обособена исторически и 
характеризираща се с извършването на определени 
религиозни обреди (източноправославни, 
католически, протестантски, мюсюлмански и други). 

Ê

Записва се последната промяна на обичайното 
местоживеене. 

Ê

Премини  
на Н15. 

Отговорите се отнасят само за последното Ви 
пребиваване извън страната. 

Ê

чÊ

Посочете най-високата придобита степен/етап на 
образование. 

Ê

Премини 
на Н30. 



О 
Б 
Р 
А 
З Е

 Ц

Страница / 27

Раздел „Население“Лице № 5

Страница | 10Ê

Ê

 
Н1. Пол 

 
1. Мъж           2. Жена 

 
Н2. Дата на раждане 
Ê

ÊÊÊÊден             месец                  година  

 
Н3. Държава на раждане 
Ê
 
Н4. Гражданство 

 
1. България 

2. България и                                                 
друга държава 

3. Държава от ЕС 

4. Друга държава 

5. Без гражданство 

Ê
Ê
 
Н5. Статут на пребиваване 
Ê

1. Статут на бежанец 

2. Хуманитарен статут 

3. Предоставено убежище 

4. Лице в процедура по предоставяне на 
международна закрила 

5. Продължително пребиваване (с разрешен срок до 
една година) 

6. Дългосрочно пребиваване (с разрешен срок до пет 
години) 

7. Постоянно пребиваване (с разрешен неопределен 
срок) 

Ê
Н6. Юридическо семейно положение 
 

1. Никога не встъпвал/а в брак 

2. Женен/омъжена 

3. Разведен/разведена 

4. Вдовец/вдовица 

Н7. Фактическо семейно положение 
 

1. Не е в брак (не е в съжителство) 

2. В бракÊ

3. В съжителство без брак 

Ê

Ê

Ê

Н8. Имате ли живородени и/или осиновени деца? 
 

1. Да, имам               дете/деца 

2. Не, нямамÊ

Н9. Етническа принадлежност 
 
 
 
 
 

1. Българска 

2. Турска 

3. Ромска 

4. Друга 

5. Не мога да определя 

6. Не желая да отговоря 

Н10. Майчин език 

 
 
 
 

1. Български 

2. Турски 

3. Ромски 

4. Друг 

5. Не мога да определяÊ

6. Не желая да отговоряÊ

Н11. Религиозен ли сте? 
 
 
 
 
 

1. Да 

2. Не 

3. Не мога да определя 

4. Не желая да отговоря 

х

х

х

      
       При отговор 1., 2. или 3.             Премини на Н6. 
Ê

Етническата група е общност от лица, близки по 
произход, бит, култура и език. 
Ê

Майчиният език е първият език, усвоен у дома в 
най-ранно детство. 

Ê

Следващият въпрос се отнася само за жените на 12 и 
повече навършени години (родени преди 20 март 2008 
година).  

За всички останали:             Премини на Н9.                                          

Ê

Религиозността е мироглед и поведение, нагласи и 
обичаи, основани на вярата в божествено или висше 
същество, свръхестествени сили, както и съвкупност 
от морални норми, практики, ценности, институции 
и ритуали, съпровождащи този мироглед. 

Ê

 

Ê
 
Н12. Вероизповедание 
 
 

Ê

Ê
1. Източноправославно 

2. Католическо 

3. Протестантско 

4. Мюсюлманско сунитско 

5. Мюсюлманско шиитско 

6. Арменско апостолическо 

7. Юдейско 

8. Друго 

9. Нямам 

10. Не мога да определя 

11. Не желая да отговоря 

Н13. Променяли ли сте населеното място на 
обичайното си местоживеене през периода 2010 - 
2020 година? 
 

Ê
Ê

1. Не съм 

2. Да, от населено място в страната 

Година на промяната 

Община 

Населено място 

3. Да, от друга държава  

Година на промяната 

Държава 

Н14. Живели ли сте извън България през периода 
1980 - 2020 г. за повече от една година? 
 
 
Ê

1. Не 

2. Да  

Година на пристигане в България 

От държава 

 
Н15. Къде живеехте една година преди 
преброяването? 

 
1. На същия адрес, посочен в адресната част на 

тази карта 
2. На друг адрес в същото населено място 

3. В друго населено място в страната 
 
Община 

Населено място 

4. В друга държава  

Държава 

5. Дете, родено след 19 март 2019 година 

Н16. Грамотен/а ли сте? 
 

1. Да  

2. Не 

3. Дете до 8 години (включително) 

Н17. Степен/етап на завършено образование 
 
Ê
Ê
Ê

1. Образователна и научна степен „доктор“ 

2. Висше - степен „магистър“ 

3. Висше - степен „бакалавър“ 

4. Висше - степен „професионален бакалавър“ 
(специалист, полувисше) 

5. Професионално образование с прием след 
средно образование (IV степен ПК) 

6. Средно специално (техникум, професионална 
гимназия III степен ПК) 

7. Средно професионално-техническо (СПТУ, 
професионална гимназия II степен на ПК) 

8. Средно общо (гимназиално) образование 

9. Първи гимназиален етап на средно образование 

10. Професионално-техническо (ПТУ) след 
завършване на основно образование (I степен на 
ПК) 

11. Професионално-техническо (ПТУ) с прием след 
VI/VII клас (I степен на ПК) 

12. Основно образование 

13. Начално (начален етап на основното образование) 

14. Незавършен начален етап на основното 
образование 

15. Никога не посещавал/а училище 

16. Дете до 7 години вкл., което                                  
още не посещава училище 

Ê
Ê

Вероизповеданието е принадлежността на лицето към 
дадена група, обособена исторически и 
характеризираща се с извършването на определени 
религиозни обреди (източноправославни, 
католически, протестантски, мюсюлмански и други). 

Ê

Записва се последната промяна на обичайното 
местоживеене. 

Ê

Премини  
на Н15. 

Отговорите се отнасят само за последното Ви 
пребиваване извън страната. 

Ê

чÊ

Посочете най-високата придобита степен/етап на 
образование. 

Ê

Премини 
на Н30. 
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Ê Ê

Ê
Н18. Вие сте ученик, студент, докторант? 
 
 
 

Ê
Ê

1. Да 

2. Не 

Н19. През четирите седмици преди 20 март 2020 
г. участвали ли сте в неформално обучение, 
несвързано с придобиване на образователна 
степен?   
Ê
Ê

3. Не съм 

 
1. Да 

2. Не 

 

 

Н20. Работили ли сте поне един час през периода 
13 - 19 март 2020 г. срещу заплащане в пари или 
в натура или друг доход?   

Н21. Търсили ли сте активно работа през 
последните 4 седмици до 20 март 2020 година? 
Ê

1. Да 

2. Не 

Н22. Ако бяхте намерили работа през периода    
13 - 19 март 2020 г., бихте ли могли да започнете 
работа до две седмици след края на този период? 
 

1. Да 

2. Не 

Н23. През периода 13 - 19 март 2020 г. към коя от 
следните групи се отнасяхте? 

Ê
1. Учащ  

2. Пенсионер 

3. Лице, получаващо доход от 
собственост (рента, дивиденти и др.) 

4. Друг 
 

Н24. На основната си работа Вие сте (работите 
като)? 

Ê
1. Работодател (с наети лица) 

2. Самостоятелно зает, без наети лица 

3. Наето лице 

4. Неплатен семеен работник (помагащ в семейния 
бизнес без формално заплащане) 

5. Член на производствена или земеделска 
кооперацияÊ

Ê
Н25. Месторабота: 

 
 

Име на фирмата, учреждението, организацията, 
свободната професия:

 
Н26. Какво работите?  

Ê
Ê
Ê

Посещавате ли/бяхте ли записан/а в училище, 
университет или друга учебна институция с оглед 
придобиване на степен на образование (вкл. и ако в 
момента сте във ваканция)? 

Ê

Неформалното обучение включва: курсове за 
квалификация, семинари, конференции, лекции, 
частни уроци или някаква друга форма на обучение, 
несвързана с придобиване на образователна степен.Ê

Следващите въпроси (Н20. до Н26.) се отнасят за 
лицата на възраст 15 и повече навършени години, 
или родените преди  20 март 2005 година.  
                 

Останалите преминете на Н27. 
Ê

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини на Н23. 

Премини на Н27. 

Премини на Н30. 

Премини 
 на Н30. 

Посочете информация за основната си работа.Ê

Запишете подробно наименованието на длъжността 
или професията, която упражнявате на основната 
Ви работа, както и описание на основните задачи и 
изпълняваните функции. 
 

Премини на Н30. 

 
Н27.

 
 
Ê

1. Не работя/не уча 

2. Работя/уча предимно от вкъщи  

3. Без фиксирано работно място  
(шофьори, дистрибутори и др.) 
 

4. Работя/уча в същото населено място 

Адрес 

 

5. Работя/уча в друго населено място в страната: 

Област 

Община 

Населено място 

Адрес 

6. Работя/уча извън страната 

Държава 

Н28. Колко често пътувате до мястото на 
основната Ви работа/учебното заведение?   

 
1. Пет и повече пъти в седмицата 

2. От 2 до 4 пъти в седмицата 

3. Веднъж в седмицата 

4. По-рядко от веднъж в седмицата 

Н29. Как обичайно се придвижвате до/от 
работното си място/учебното заведение?   
Ê
Ê

1. Автобус (вкл. маршрутно такси) 

2. Трамвай/тролейбус 

3. Лек автомобил, ван (личен/служебен) 

4. Метро 

5. Влак 

6. Такси 

7. Мотор, скутер или мотопед 

8. Велосипед, тротинетка (вкл. електрически) 

9. Пеша 

10. Друго 

 
Н30. Как най-общо оценявате Вашето здраве? 

 
1. Много добро  

2. Добро 

3. Задоволително 

4. Лошо 

5. Много лошо 

6. Не мога да определя 

7. Не желая да отговоря 

ÊН31. През последните 6 и повече месеца били ли 
сте ограничен/а при извършване на обичайните за 
хората дейности поради здравословен проблем?Ê
Ê

1. Да, силно ограничен/а 

2. Да ограничен/а, но не толкова силно 

3. Не, не съм бил/а ограничен/а 

4. Не мога да определя 

5. Не желая да отговоря 

Н32. Имате ли признат от ТЕЛК/НЕЛК процент 
трайно намалена работоспособност/вид и степен 
на увреждане? 

 
1. Нямам 

2. До 50% 

3. 50 - 70% 

4. 71 - 90% 

5. Над 90% 

6. Не желая да отговоря 

 
Н33. Имате ли определена от ТЕЛК/НЕЛК 
потребност от чужда помощ? 

 
1. Да 

2. Не 

3. Не желая да отговоря 

Ê

Ако работите и учите едновременно, отговорете за 
работата. 

Ê

Премини 
на Н29. 

Премини 
на Н30. 

х

Възможен е повече от един отговор. 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Премини на раздел „Временно 
присъстващи лица“! 

Премини на раздел 
„Временно 
присъстващи лица“! 

Няма повече въпроси за това лице.        Премини на 
следващото лице! 

Ако няма повече лица в домакинството       Премини на 
„Временно присъстващи лица“!  

 
Ако няма временно присъстващи лица в преброяваното 
жилище, интервюто приключва тук. 

 
Благодарим Ви за съдействието! 
Ê

Премини 
на Н30. 

Премини 
на Н30. 
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Ê Ê

Ê
Н18. Вие сте ученик, студент, докторант? 
 
 
 

Ê
Ê

1. Да 

2. Не 

Н19. През четирите седмици преди 20 март 2020 
г. участвали ли сте в неформално обучение, 
несвързано с придобиване на образователна 
степен?   
Ê
Ê

3. Не съм 

 
1. Да 

2. Не 

 

 

Н20. Работили ли сте поне един час през периода 
13 - 19 март 2020 г. срещу заплащане в пари или 
в натура или друг доход?   

Н21. Търсили ли сте активно работа през 
последните 4 седмици до 20 март 2020 година? 
Ê

1. Да 

2. Не 

Н22. Ако бяхте намерили работа през периода    
13 - 19 март 2020 г., бихте ли могли да започнете 
работа до две седмици след края на този период? 
 

1. Да 

2. Не 

Н23. През периода 13 - 19 март 2020 г. към коя от 
следните групи се отнасяхте? 

Ê
1. Учащ  

2. Пенсионер 

3. Лице, получаващо доход от 
собственост (рента, дивиденти и др.) 

4. Друг 
 

Н24. На основната си работа Вие сте (работите 
като)? 

Ê
1. Работодател (с наети лица) 

2. Самостоятелно зает, без наети лица 

3. Наето лице 

4. Неплатен семеен работник (помагащ в семейния 
бизнес без формално заплащане) 

5. Член на производствена или земеделска 
кооперацияÊ

Ê
Н25. Месторабота: 

 
 

Име на фирмата, учреждението, организацията, 
свободната професия:

 
Н26. Какво работите?  

Ê
Ê
Ê

Посещавате ли/бяхте ли записан/а в училище, 
университет или друга учебна институция с оглед 
придобиване на степен на образование (вкл. и ако в 
момента сте във ваканция)? 

Ê

Неформалното обучение включва: курсове за 
квалификация, семинари, конференции, лекции, 
частни уроци или някаква друга форма на обучение, 
несвързана с придобиване на образователна степен.Ê

Следващите въпроси (Н20. до Н26.) се отнасят за 
лицата на възраст 15 и повече навършени години, 
или родените преди  20 март 2005 година.  
                 

Останалите преминете на Н27. 
Ê

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини 
на Н24. 

Премини на Н23. 

Премини на Н27. 

Премини на Н30. 

Премини 
 на Н30. 

Посочете информация за основната си работа.Ê

Запишете подробно наименованието на длъжността 
или професията, която упражнявате на основната 
Ви работа, както и описание на основните задачи и 
изпълняваните функции. 
 

Премини на Н30. 

 
Н27.

 
 
Ê

1. Не работя/не уча 

2. Работя/уча предимно от вкъщи  

3. Без фиксирано работно място  
(шофьори, дистрибутори и др.) 
 

4. Работя/уча в същото населено място 

Адрес 

 

5. Работя/уча в друго населено място в страната: 

Област 

Община 

Населено място 

Адрес 

6. Работя/уча извън страната 

Държава 

Н28. Колко често пътувате до мястото на 
основната Ви работа/учебното заведение?   

 
1. Пет и повече пъти в седмицата 

2. От 2 до 4 пъти в седмицата 

3. Веднъж в седмицата 

4. По-рядко от веднъж в седмицата 

Н29. Как обичайно се придвижвате до/от 
работното си място/учебното заведение?   
Ê
Ê

1. Автобус (вкл. маршрутно такси) 

2. Трамвай/тролейбус 

3. Лек автомобил, ван (личен/служебен) 

4. Метро 

5. Влак 

6. Такси 

7. Мотор, скутер или мотопед 

8. Велосипед, тротинетка (вкл. електрически) 

9. Пеша 

10. Друго 

 
Н30. Как най-общо оценявате Вашето здраве? 

 
1. Много добро  

2. Добро 

3. Задоволително 

4. Лошо 

5. Много лошо 

6. Не мога да определя 

7. Не желая да отговоря 

ÊН31. През последните 6 и повече месеца били ли 
сте ограничен/а при извършване на обичайните за 
хората дейности поради здравословен проблем?Ê
Ê

1. Да, силно ограничен/а 

2. Да, ограничен/а, но не толкова силно 

3. Не, не съм бил/а ограничен/а 

4. Не мога да определя 

5. Не желая да отговоря 

Н32. Имате ли признат от ТЕЛК/НЕЛК процент 
трайно намалена работоспособност/вид и степен 
на увреждане? 

 
1. Нямам 

2. До 50% 

3. 50 - 70% 

4. 71 - 90% 

5. Над 90% 

6. Не желая да отговоря 

 
Н33. Имате ли определена от ТЕЛК/НЕЛК 
потребност от чужда помощ? 

 
1. Да 

2. Не 

3. Не желая да отговоря 

Ê

Ако работите и учите едновременно, отговорете за 
работата. 

Ê

Премини 
на Н29. 

Премини 
на Н30. 

х

Възможен е повече от един отговор. 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Премини на раздел „Временно 
присъстващи лица“! 

Премини на раздел 
„Временно 
присъстващи лица“! 

Няма повече въпроси за това лице.        Премини на 
следващото лице! 

Ако няма повече лица в домакинството       Премини на 
„Временно присъстващи лица“!  

 
Ако няма временно присъстващи лица в преброяваното 
жилище, интервюто приключва тук. 

 
Благодарим Ви за съдействието! 
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Премини 
на Н30. 

Премини 
на Н30. 
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Временно присъстващо лице 1 
 
В1. Имена 
 
Име 

 

Презиме 

 

Фамилия 
 

 

В2. Идентификатор 
 

1.ЕГН   2. ЛНЧ   3. ЛН    4. НЯМА 

 
 
 
В3. Дата на раждане 
 
 

     ден             месец                година 

 

В4. Пол 

 
1. Мъж   

2. Жена 

 

В5. Гражданство 

 

 

В6. Държава на раждане  

 

 
В7. Обичайно местопребиваване 

 
1. В страната 

Община 

Район (Столична община, Пловдив или Варна) 

 

Населено място 

Адрес   

 

2. Извън страната 

Държава 
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