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Служебни кодове 
  (Код по ЕКАТТЕ) 
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Попълнете въпросите от А1. - А4. и А13. идентично на попълненото в раздел 
„Адрес“ на преброителната карта, с която е преброено жилището! 

Ê

За лица, които са се преброили електронно, но не са попълнили Карта М.  
Ê

Попълва се от раздел „Домакинство“ 
на преброителната карта, с която е 
преброено жилището. 

Ê



О 
Б 
Р 
А 
З Е

 Ц

Ê

Ê

Страница | 3 

Миграция и миграционно поведение на населението 

Ê

Ê

Указания за попълване 

 

 
Уважаема госпожо, 
Уважаеми господине, 
 
Основната цел на настоящото изследване е да се изучат миграционните процеси в годините между 
двете преброявания, очакванията за бъдещи перспективи, както и факторите, които определят това 
поведение.  

Чрез изследването ще се установяват: 

 Обхватът, интензивността и направлението на вътрешно- и външномиграционните процеси; 
 Социално-демографските категории население, които формират миграционните процеси; 
 Промените в характера и тенденциите в развитието на вътрешната и външната миграция; 
 Факторите, които определят миграционното поведение на населението; 
 Очакванията, свързани с бъдещата вътрешна и външна миграция на населението. 

Моля да отговорите изчерпателно на всички въпроси. 

Участието Ви в изследването може да се осъществи, като лично попълните анкетната карта или чрез 
интервю от страна на Вашия преброител. 
 
Информацията от изследването ще бъде използвана само за статистически цели. 

Предварително Ви благодарим за отзивчивостта и съдействието. 

 
 

М0. Попълнена ли е анкетна карта? 

(Попълва се от преброителя.) 

1. Да 

2. Не, лицето отказва    

3. Не, адресът не съществува 

4. Не, жилището е необитавано 

5. Не, жилището се използва за нежилищни цели 

6. Не, лицето отсъства по време на преброяването 

7. Не, лицето не попада в обхвата на изследването/Нито едно 
лице в домакинството не попада в обхвата на изследването 

Ê

Указания за попълване 
Обект на наблюдение:  

Изследването обхваща извадка от случайно избрани жилища. Картата се попълва от всички лица, които 
към 20 март 2020 г. обичайно живеят в избраното жилище и са на възраст 15 - 74 навършени години. 

Указания за попълване (отговаряне) на въпросите:  

При попълването на анкетната карта внимателно изчитайте въпросите и формулираните отговори и 
след това оградете този отговор, който е най-близко до Вашето мнение.  

Оградете номера на верния според Вас отговор или отговори (където е посочено, че е възможен повече 
от един отговор) или запишете с думи там, където е необходимо. 

Инструкциите, следващи знака „ “, указват въпроса, на който трябва да преминете, в случай че 
отговорът Ви е на съответния ред. В случай че няма нищо указано след Вашия отговор, преминете на 
следващия въпрос. 

Ê
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№ Въпроси Отговори 

М1. Откога живеете в това населено място? 

Допуска се само един отговор. 

1. От раждането си (без да съм  

се преселвал никъде)                  Преминете на в. М4 

2. Преди 2010 г. 

3. След 2010 г. досега 

М2. Преди да се преселите тук, къде живеехте? 

Моля, отговорете, като имате предвид последното си 
преселване. 

1. В столицата 

2. В областен град 

3. В друг град  

4. В село 

5. В друга държава   

М3. Каква беше ОСНОВНАТА причина за 
преселването Ви тук?  

Допуска се само един отговор. 

1. Работа 

2. По-добри условия за развиване на бизнес 

3. По-добри условия на живот 

4. Образование/специализация 

5. Встъпване в брак/съжителство без брак 

6. Развод/прекратяване на съжителство 

7. Други семейни причини (придружаване, гледане, 
събиране на семейство, близки, роднини и пр.) 

8. Друго ………………………………………… 

М4. Как оценявате условията в населеното 
място, в което живеете в момента, по 
отношение на: 
Моля, отговорете на всеки един подвъпрос. 

Добри Задоволителни Лоши 
Не мога да 

преценя 

М4.1 Възможности за трудова реализация и кариерно 
развитие 

1 2 3 4 

М4.2 Възможности за издръжка на жилището (данъци, 
такси, цени на ток, вода) 1 2 3 4 

М4.3 Възможности за получаване и повишаване на 
образованието 

1 2 3 4 

М4.4 Достъп до стоки и услуги 1 2 3 4 

М4.5 Медицинско обслужване 1 2 3 4 

М4.6 Транспорт и комуникации 1 2 3 4 

М4.7 Достъп до интернет 1 2 3 4 

М4.8 Електронни услуги, предлагани от местните 
власти (общините) 1 2 3 4 

М4.9 Възможности за отглеждане и възпитаване на 
деца 

1 2 3 4 

М4.10 Културен живот и възможности за прекарване на 
свободното време 

1 2 3 4 

М4.11 Климатични и природни условия 1 2 3 4 

М4.12 Сигурност и лична безопасност 1 2 3 4 

М4.13 Чистота и качество на околната среда 1 2 3 4 

Ê

Ê

Ê
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М5. Имате ли намерение да се преселите в 
друго населено място в страната? 

Допуска се само един отговор. 

1. Да 

2. Колебая се 

3. Не                                              Преминете на в. М10 

М6. Кога бихте се преселили? 

Допуска се само един отговор. 

1. Още през тази година 

2. През следващите 1 - 2 години 

3. През следващите 3 - 4 години 

4. В по-далечно бъдеще 

5. Не съм решил 

М7. Къде бихте се преселили? 
Допуска се само един отговор. 

1. В столицата 

2. В областен град 

3. В друг град 

4. В село 

5. Няма значение 

6. Не съм решил 

М8. Коя е ОСНОВНАТА причина за Вашето 
преселване? 

Допуска се само един отговор. 

1. Работа 

2. Осигуряване на по-високи доходи 

3. Образование/специализация 

4. Семейни причини (брак, развод, завръщане при 
родители и др.) 

5. Осигуряване на по-добро бъдеще на децата 

6. По-добри условия на живот 

7. Решаване на жилищен проблем 

8. Здравословни причини 

9. Друго …………………………………………….. 

М9. Взели ли сте вече окончателно решение да 
отидете да живеете в новото населено 
място? 

Допуска се само един отговор. 

1. Да 

2. Не 

М10. През последните десет години (2010 - 
2020) пребивавали ли сте в чужбина за 
повече от три месеца без прекъсване? 

Допуска се само един отговор. 

1. Да 

2. Не                                              Преминете на в. М14 

М11. За какъв период сте пребивавали в 
чужбина? В случай че повече от веднъж сте били в 
чужбина, моля, отговорете за последния си престой. 

1. От 3 до 6 месеца 

2. От 6 месеца до 1 година 

3. За повече от една година 

М11а. В коя държава?  В случай че повече от веднъж сте 
били в чужбина, моля, отговорете за последния си 
престой. 

………………………………………………… 

Моля, впишете името на държавата. 

М12. Каква беше ОСНОВНАТА причина за 
престоя Ви в чужбина?  

Допуска се само един отговор. 

1. Работа 

2. Образование и специализация 

3. На гости при роднини, приятели 

4. Семейни причини 

5. Лечение 

6. Живеех (роден съм) извън България 

7. Друга ………………………………………….. 

Ê
№ Въпроси Отговори 
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№ Въпроси Отговори 

М13. Каква беше ОСНОВНАТА причина, поради 
която се преселихте (завърнахте) в 
България?  

Допуска се само един отговор. 

1. Започване на работа 

2. Приключване на работа (изтичане на договор) 

3. Започване на образование/специализация 

4. Приключване на образование/специализация 

5. Присъединяване към семейство/родители/близки 

6. Придружаване на съпруг/а, родители, деца 

7. Други семейни причини (брак, съжителство, развод,   
грижи за близки и др.) 

8. По-добри условия на живот 

9. Предоставяне на закрила (международна закрила -
хуманитарен статут и статут на бежанец; временна 
закрила; убежище) 

10. Друго …………………………………………….. 

М14. Доколко е вероятно през тази или  
следващите години: 
Моля, отговорете на всеки един подвъпрос. 

Много 
вероятно 

Донякъде 
вероятно 

Малко 
вероятно 

Не мисля, че 
е вероятно 

М14.1 Да отидете в друга държава за кратко време 
като турист, на гости, в командировка 

1 2 3 4 

М14.2 Да отидете в друга държава да работите/учите 
за няколко месеца 

1 2 3 4 

М14.3 Да се преселите в друга държава да 
работите/учите за повече от една година 

1 2 3 4 

М14.4 Да се преселите да живеете в друга държава/да 
се завърнете в родната си държава 

1 2 3 4 

М15. В случай че решите да се преселите в друга 
държава, кога смятате, че може да се 
осъществи това Ваше намерение? 

Допуска се само един отговор. 

1. Още тази година 

2. През следващите 2 - 3 години 

3. В по-далечно бъдеще (3 - 5 години) 

4. Няма вероятност да се преселя в  
    друга държава                            Преминете на в. М24 

М16. Каква е ОСНОВНАТА цел на Вашето 
заминаване?  

Допуска се само един отговор. 

1. Да живея и работя в условията на по-висок жизнен    
   стандарт 

2. Да получавам по-високи доходи (да спестя пари) 

3. Да подпомагам семейството си в България 

4. Да се реализирам професионално 

5. Да получа желаното за мен (за децата) образование 

6. Да сключа брак/да живея на семейни начала 

7. Да живея при роднини, приятели 

8. По здравословни причини (лечение) 

9. Не желая да живея повече в България 

10. Друга ………………………………………….. 
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№ Въпроси Отговори 

М17. В коя сфера (икономическа дейност) 
възнамерявате да работите?  

Допуска се само един отговор. 

1. Заминаването ми не е свързано с работа 

2. Селскостопанска дейност 

3. Промишленост 

4. Строителство 

5. Търговия, хотелиерство, услуги 

6. Транспорт 

7. IT сектор 

8. Финансова дейност 

9. Работа в международни организации и институции 

10. Медицинско обслужване/Здравеопазване 

11. Научноизследователска и преподавателска дейност 

12. Спорт, изкуство 

13. Дейности в помощ на домакинства и лица 

14. Друго ……………………………………………. 

М18. За коя държава бихте заминали? 

Допуска се само един отговор. 

……………………………………………………… 
Моля, впишете името на държавата. 

М19. Имате ли информация за тази държава? 

Допуска се само един отговор. 

1. Достатъчно добре съм запознат 

2. Имам обща представа 

3. Нямам никаква представа 

М20. С кого бихте заминали за тази държава? 

Допуска се само един отговор. 

1. Сам 

2. Със семейството си или с част от него 

3. Първо ще замина сам, а на по-късен етап ще се  
    присъедини и семейството ми 

4. С приятели, колеги 

5. Друго ………………………………………… 

М21. По какъв начин бихте организирали 
заминаването си? 

Допуска се само един отговор. 

1. Чрез фирма посредник 

2. По договор с международна организация 

3. Чрез индивидуален трудов договор 

4. Двустранна спогодба за обмен на работна сила 

5. Кандидатстване/продължаване на образование 

6. Лична покана от роднини, близки 

7. Кандидатстване за „зелена карта” 

8. Туристическа агенция 

9. Самостоятелно организирано пътуване 

10. Друго ………………………………………… 

М22. Имате ли близки, роднини, приятели, които 
работят, учат, живеят в тази държава? 
Допуска се само един отговор. 

1. Да 

2. Не 

М23. Бихте ли окуражили децата си (ако имате 
такива или когато имате): 
Моля, отговорете на всеки един подвъпрос. 

Да Не 
Не мога да 

преценя/Нямам 
деца 

М23.1 Да отидат да учат в друга държава 1 2 3 

М23.2 Да отидат да работят в друга държава 1 2 3 

М23.3 Да отидат да живеят в друга държава завинаги 1 2 3 
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№ Въпроси Отговори 

М24. Според Вас поради какви причини хората 
напускат страната? 

Моля, отговорете на всеки един подвъпрос. 
Да Не 

Не мога да 
преценя 

М24.1Ê В търсене на по-добри условия за бизнес 1 2 3 

М24.2 За осигуряване на заетост 1 2 3 

М24.3Ê По-висока цена на труда в чужбина 1 2 3 

М24.4Ê По-висок стандарт на живот 1 2 3 

М24.5Ê Стремеж към материално благополучие  1 2 3 

М24.6Ê За по-добро образование 1 2 3 

М24.7Ê Корупцията в страната 1 2 3 

М24.8Ê Престъпността в страната 1 2 3 

М24.9Ê Политическата атмосфера в страната 1 2 3 

М24.10Ê Под влияние на социалните мрежи 1 2 3 

М24.11Ê Моралната криза в обществото. Промяна в 
ценностите и взаимоотношенията между хората 
в страната 

1 2 3 

М24.12 Наличие на дискриминация по различни 
признаци в страната 1 2 3 

М24.13Ê Друго ………………………… 
Моля, изпишете с думи. 

1 2 3 

Ê

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО. 
Ê


