Попълнете въпросите от А1 до А4, А13 и А14 идентично на попълненото в раздел
„Адрес“ на преброителната карта, с която е преброено жилището!

Ê

Тази карта е за:

Ê

1 лице

КРПУ №

№ на обект в ПУ

№ по ред в ПНЖ-2

Кол. 1 от ПНЖ-2

Кол. 2 от ПНЖ-2

№ на сградата в ПУ

№ на жилището в
рамките на сградата

Кол. 10 от ПНЖ-2

Кол. 11 от ПНЖ-2

Ê

Идентификационна част от ПНЖ-2

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

Ê

Ê

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

Раждаемост
Ê

Раждаемост
и репродуктивно поведение на населението
Ê
Раждаемост и репродуктивно поведение на населението
Указания за попълване
Обект на наблюдение:
Изследването обхваща извадка от случайно избрани жилища. Картата се попълва от всички жени на
възраст 15 - 49 години и всички мъже на възраст 15 - 59 години, които към 7 септември 2021 г.
обичайно живеят в избраното жилище.
Указания за попълване (отговаряне) на въпросите:

При попълването на анкетната карта внимателно изчитайте въпросите и формулираните отговори и
оградете този от тях, който е най-близко до Вашето мнение 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
Уважаема госпожо,
Уважаеми господине,
Изследването, в което Ви приканваме да участвате, има за цел да допринесе за изясняване на някои
нагласи и проблеми на лицата в репродуктивна възраст с цел разработване на подходяща
демографска и социална политика. Надяваме се, че Вие с готовност ще сътрудничите на изследването.
Чрез изследването ще се установят:
 Репродуктивните идеали и нагласи на населението в репродуктивна възраст;
 Репродуктивното поведение - поведението на мъжа или жената, както и взаимоотношенията
Ê
между тях във връзка с раждането и отглеждането
на деца;
 Намерения, бъдещи планове и очаквания;
 Факторите, които определят репродуктивното поведение 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.

(Попълва се от преброителя.)

х

Р0. Попълнена ли е анкетна карта?

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
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Раждаемост
и репродуктивно поведение на населението
Ê
Раждаемост
Раждаемост
ирепродуктивно
репродуктивноповедение
поведениена
нанаселението
населението
Раждаемост
и репродуктивно поведение
на и
населението
Ê
Ê
№

Въпроси

Отговори

Р1.

Защо според Вас хората създават деца?

1. Вътрешно усещане, естествена необходимост

Моля, посочете до три отговора.

2. Приемственост между поколенията и продължение на рода
3. От любов към децата
4. Защото това се очаква от тях
5. За да има кой да ги гледа на стари години
6. Без конкретна причина
7. Друго ....................................................

Р2.

Колко деца според Вас трябва да има
едно семейство в България?

1. Едно

Допуска се само един отговор.

3. Три

2. Две
4. Четири или повече
5. Нито едно
6. Не мога да преценя

Р3.

Коя според Вас е най-подходящата
възраст за човек да стане родител за
първи път?
Моля, отговорете както за жените, така и за мъжете.

Ê

1. Моля, посочете възраст

За жени

За мъже

Р3.1

Р3.2

..…

..…

2. Няма определена възраст
3. Не съм мислил/а
Р4.

Колко деца желаете/желаехте да имате
през живота си?

1. Едно

Допуска се само един отговор.

3. Три

2. Две
4. Четири или повече
5. Не желая/желаех да имам дете
6. Още не съм решил/а

Р5.

Колко деца желае/желаеше да има
Вашият настоящ съпруг (а)/партньор
(ка)?
Допуска се само един отговор.

1. Едно
2. Две
3. Три
4. Четири или повече
5. Не желае/желаеше да има дете
6. Не мога да отговоря
7. Нямам съпруг (а)/партньор (ка)

Р6.

Имате ли живородени и/или осиновени
деца?

1. Едно

Допуска се само един отговор.

3. Три

2. Две
4. Четири или повече
5. Нямам деца

Р7.

Коя е основната причина, поради която
станахте родител за първи път?

1. Исках да бъда родител

Допуска се само един отговор.

3. Децата сплотяват двойката

Преминете на в. Р11

2. Обичам децата
4. Моят/а съпруг (а)/партньор (ка) искаше
5. Да има някой, който да се грижи за мен в бъдеще
6. За спазване на установените в моята среда обичаи и
традиции
7. Непланирана бременност
8. Друга …………………………………

Р8.

Искате ли да имате още деца?

1. Да

Допуска се само един отговор.

2. Не

Преминете на в. Р11

3. Още не съм решил/а

Преминете на в. Р10

Ê
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Раждаемост
и репродуктивно поведение на населението
Ê
Ê
Раждаемост и репродуктивно поведение на населението
Ê

Раждаемост
Ê

№

Въпроси

Отговори

Р9.

Кога бихте желали да имате още едно
дете?

1. Вече очаквам дете

Допуска се само един отговор.

3. В близките 2 - 3 години

2. До една година
4. През следващите 4 - 5 години
5. След повече от 5 години
6. Ще оставя на случайността
7. Не съм решил/а

Р10.

Доколко решението Ви да имате още едно
дете зависи от:

Не зависи

Зависи в
малка степен

Зависи в
голяма
степен

Не мога да
преценя

Моля, отговорете на всеки един подвъпрос.

Р10.1.

Финансовото състояние - Вашето и/или на
партньора/ката

1

2

3

4

Р10.2.

Работата - Вашата и/или на партньора/ката

1

2

3

4

Р10.3.

Жилищните Ви условия

1

2

3

4

Р10.4.

Здравето - Вашето и/или на партньора/ката

1

2

3

4

Р10.5.

Възможността да полагате грижи за децата

1

2

3

4

Р10.6.

Възможността за помощ при грижите за децата
от родителите Ви/родителите на
партньора/ката

1

2

3

4

Р10.7.

Юридическо оформяне на брака

1

2

3

4

Р10.8.

Отношенията със съпруга (та)/партньора (ката)

1

2

3

4

Р10.9.

Политики за подпомагане на семействата с
деца

1

2

3

4

Моля, след като отговорихте на въпрос Р10, преминете на въпрос Р18.
Р11.

Кое от посочените е причина да
нямате/не искате (още едно) дете?

1. Проблеми, свързани с Вашето здраве (репродуктивни или
други)

Моля, посочете всичко, което се отнася за Вас.

2. Проблеми, свързани със здравето на съпруга (та)/партньора
(ката) Ви
3. Причини, свързани с работата
4. Финансови причини
5. Недостатъчна жилищна и битова осигуреност
6. Не се чувствам готов да стана (отново) родител
7. Достигнали сме желания брой деца
8. Не желая да имам дете/повече деца
9. Съпругът (ата)/партньорът (ката) ми не желае дете/повече
деца
10. Напреднала възраст
11. Нямам партньор
12. Не съм завършил/а образованието си/все още уча
13. Не желая да отговоря

Ако сте посочили отговор 1 (имате здравословен проблем), преминете на следващия въпрос.
Ако не сте посочили отговор 1 (нямате репродуктивни или други здравословни проблеми), преминете
на въпрос Р16.

Ê
Ê
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Ê
№

Въпроси

Отговори

Р12.

Вашият здравословен проблем свързан
ли е с репродуктивното Ви здраве?

1. Да

Допуска се само един отговор.

2. Не

Преминете на в. Р16

3. Не желая да отговоря

Преминете на в. Р16

Р13.

Прилагали ли сте някакво лечение във
връзка със здравословния си проблем?
Допуска се само един отговор.

Р14.

1. Да
2. Не

Преминете на в. Р15

3. Не желая да отговоря

Преминете на в. Р15

Кое от следните лечения сте прилагали?

1. Хормонално лечение

Моля, посочете всичко, което се отнася за Вас.

2. Хирургично лечение
3. Вътрематочна инсеминация (изкуствено оплождане)
4. Инвитро процедура
5. Друго медицинско лечение
6. Лечение с хранителни добавки
7. Лечение с алтернативна медицина
8. Не желая да отговоря

Ê
Моля, след като отговорихте на въпрос Р14, преминете
на въпрос Р19.
Р15.

Коя е ОСНОВНАТА причина, за да не
предприемете лечение?

1. Липса на информация (за лечението, лекари, възможности)

Допуска се само един отговор.

3. Притеснява ме мнението на хората

2. Страхувам се (от процедурите, резултата)
4. Не мисля, че лечението ще помогне
5. Липса на медицински специалисти
6. Финансови причини
7. Друга ……………………………………………
8. Не желая да отговоря

Р16.

Решението Ви да станете родител в известна степен зависи от
обществената среда и държавните политики за насърчаване на
раждаемостта. Някоя от изброените мерки би ли повлияла на
решението Ви да имате дете/още едно дете?

Да

Не

Не мога
да
преценя

Моля, отговорете на всеки един подвъпрос.

Р16.1.

Възможност за работа при намалено/гъвкаво работно време или работа от
вкъщи

1

2

3

Р16.2.

Гарантиран достъп на децата до детските ясли, детските градини и
предучилищните форми на обучение

1

2

3

Р16.3.

Увеличаване на средствата за социално подпомагане при раждане и
отглеждане на дете

1

2

3

Р16.4.

Премахване на подоходната граница за получаването на семейни помощи за
деца (детски добавки)

1

2

3

Р16.5.

Подобряване на качеството на здравните услуги и достъпа до тях за децата и
техните родители

1

2

3

Р16.6.

Намаляване на данъците на родителите в зависимост от броя на децата в
семейството

1

2

3

Р16.7.

Облекчения при отпускането/използването на потребителско и/или жилищно
кредитиране за родители

1

2

3

Р16.8.

Дневни грижи за деца в училищна възраст преди и след училище и по време
на училищни ваканции

1

2

3

Р16.9.

Създаване на среда и условия за подходяща организация на свободното време
на младите хора и семействата с деца

1

2

3

Р16.10.

Нищо не би повлияло на решението ми

Ê

Ê

1
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Р17.

Решението Ви да станете родител в по-голяма степен зависи от
личните нагласи и желания. Някое от изброените обстоятелства би ли
повлияло на решението Ви да имате дете/още едно дете?

Да

Не

Не мога
да
преценя

Моля, отговорете на всеки един подвъпрос.

Р17.1.

Трябва да имам подходящ партньор

1

2

3

Р17.2.

Финансовото ми състояние трябва да позволява отглеждането на дете/още
едно дете

1

2

3

Р17.3.

Трябва да живея/ем по-близо до роднини и/или близки

1

2

3

Р17.4.

Трябва да имам възможност за съчетаване на семейните и професионалните
задължения

1

2

3

Р17.5.

Трябва да имам възможност да съчетавам личните си интереси и хобита с
ролята на родител

1

2

3

Р17.6.

С моя партньор трябва да споделяме отговорностите в грижата за
домакинството

1

2

3

Р17.7.

Моят/а партньор/ка и аз трябва да сме психологически подготвени да имаме
дете/още едно дете

1

2

3

Р17.8.

Трябва да имаме подходящи жилищни условия за отглеждане на дете/още
едно дете

1

2

3

Р17.9.

Нищо не би повлияло на решението ми

Р18.

Кой от методите за предпазване от
нежелана бременност използвате
понастоящем?
Моля, посочете всичко, което се отнася за Вас.

1
1. Прекъсване на половия акт
2. Календарен метод (безопасни дни през месечния цикъл)
3. Презервативи
4. Хапчета против забременяване
5. Спирала
6. Диафрагма
7. Спешна орална контрацепция
8. Стерилизация (вазектомия и др.)
9. Друг ……………………………
10. Не използвам нито един метод
11. Не желая да отговоря

Р19.

Как оценявате връзката с Вашия съпруг
(а)/партньор (ка)?

1. Добра

Допуска се само един отговор.

3. По-скоро лоша

2. По-скоро добра
4. Лоша
5. Не мога да преценя
6. Нямам съпруг (а)/партньор (ка)

Р20.

Според Вас трябва ли една двойка, в която
има проблеми между партньорите, да
продължава да живее заедно заради
децата?
Допуска се само един отговор.

Р21.

1. Да
2. Не
3. Не мога да преценя

Как оценявате материалното състояние на
домакинството Ви?

1. Много добро

Допуска се само един отговор.

3. Задоволително

2. Добро
4. Лошо
5. Много лошо
6. Не мога да преценя

Ê
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Р22.

Къде сте живели най-дълго, преди да
навършите 15 години?

1. В столицата

Допуска се само един отговор.

3. В друг град

2. В областен град
4. В село
5. В друга държава

Р23.

С кого сте живели най-дълго, преди да
навършите 15 години?

1. С двамата родители

Допуска се само един отговор.

3. Само с баща си

2. Само с майка си
4. С един родител и други роднини/близки
5. Без родители, с роднини/близки
6. В институция или друг вид социална услуга

Р24.

Колко братя и сестри имате (включително
доведени, заварени, осиновени)?

1. Нямам брат/сестра

Допуска се само един отговор.

3. Един брат и една сестра

2. Един брат или сестра

Ê
Р25.

Как оценявате условията в населеното
място, в което живеете в момента, по
отношение на:

4. Двама братя и/или сестри
5. Трима или повече братя и/или сестри

Добри

Задоволителни

Лоши

Не мога да
преценя

1

2

3

4

1

2

3

4

Моля, отговорете на всеки един подвъпрос.

Р25.1.

Възможности за трудова реализация и кариерно
развитие

Р25.2.

Възможности за издръжка на жилището (данъци,

Р25.3.

Възможности за получаване и повишаване на
образованието

1

2

3

4

Р25.4.

Достъп до стоки и услуги

1

2

3

4

Р25.5.

Медицинско обслужване

1

2

3

4

Р25.6.

Транспорт и комуникации

1

2

3

4

Р25.7.

Достъп до интернет

1

2

3

4

Р25.8.

Електронни услуги, предоставяни от местните
власти (общините)

1

2

3

4

Р25.9.

Възможности за отглеждане и възпитаване на
деца

1

2

3

4

Р25.10.

Културен живот и възможности за прекарване на
свободното време

1

2

3

4

Р25.11.

Климатични и природни условия

1

2

3

4

Р25.12.

Сигурност и лична безопасност

1

2

3

4

Р25.13.

Чистота и качество на околната среда

1

2

3

4

Р26.

Има ли деца на възраст до 14 години във
Вашето домакинство (включително
доведени, заварени, припознати)?

такси, цени на ток, вода)

Моля, при отговора си не включвайте
децата, за които сте приемно семейство.

1. Да
2. Не

Преминете на в. Р27
КРАЙ НА АНКЕТАТА
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО.
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Раждаемост
Ê

Раждаемост и репродуктивно поведение на населението

Следващите въпроси се задават само на лицата, в чийто домакинства има деца на възраст до 14 навършени
години към 7.09.2021 година.
Отговаря само единият родител/настойник.
Моля, подредете децата според възрастта им, като започнете от най-малкото.

№

Въпроси

Отговори
Първо дете

Второ дете

Трето дете

(най-малко)
Р27.

Кога е родено
детето?

Р28.

По какъв начин е
родено детето?
Допуска се само един
отговор.

Р29.

Получавате ли в
момента семейни
помощи за деца
(детски добавки)?

Четвърто
дете

Пето дете

месец

месец

месец

месец

месец

година

година

година

година

година

1. Естествено

1. Естествено

1. Естествено

1. Естествено

1. Естествено

2. Оперативно
по
медицински
причини

2. Оперативно
по
медицински
причини

2. Оперативно
по
медицински
причини

2. Оперативно
по
медицински
причини

2. Оперативно
по
медицински
причини

3. Оперативно
по лични
причини

3. Оперативно
по лични
причини

3. Оперативно
по лични
причини

3. Оперативно
по лични
причини

3. Оперативно
по лични
причини

4. Не желая да
отговоря

4. Не желая да
отговоря

4. Не желая да
отговоря

4. Не желая да
отговоря

4. Не желая да
отговоря

1. Да

1. Да

1. Да

1. Да

1. Да

2. Не

2. Не

2. Не

2. Не

2. Не

1. Да

1. Да

1. Да

1. Да

1. Да

2. Не

2. Не

2. Не

2. Не

2. Не

1. Да

1. Да

1. Да

1. Да

1. Да

Отговорете за всяко дете.

Р30.

Получавате ли в
момента помощ при
грижите за
детето/децата от
родители, роднини и
приятели?
Отговорете за всяко дете.

Р31.

Посещава ли в
момента детето
детска ясла, градина,
училищна
занималня?

2. Не

в. Р33

2. Не

в. Р33

2. Не

в. Р33

2. Не

в. Р33

2. Не

в. Р33

Отговорете за всяко дете.

Р32.

Държавно, общинско
или частно е
заведението?
Отговорете за всяко дете.

Р33.

Използвате ли в
момента услугите на
бавачка (платена
детегледачка) при
грижите за детето?

1. Държавно/
общинско

1. Държавно/
общинско

1. Държавно/
общинско

1. Държавно/
общинско

1. Държавно/
общинско

2. Частно

2. Частно

2. Частно

2. Частно

2. Частно

1. Да

1. Да

1. Да

1. Да

1. Да

2. Не

2. Не

2. Не

2. Не

2. Не

Отговорете за всяко дете.
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Раждаемост
и репродуктивно поведение на населението
Ê
Раждаемост
Раждаемостиирепродуктивно
репродуктивноповедение
поведениена
нанаселението
населението
№

Въпроси

Отговори
Първо дете

Второ дете

Трето дете

(най-малко)
Р34.

Използвате ли в
момента друг вид
услуги за дневна
грижа за деца
(кооператив,
сдружение на
родители)?

Четвърто
дете

Пето дете

1. Да

1. Да

1. Да

1. Да

1. Да

2. Не

2. Не

2. Не

2. Не

2. Не

Отговорете за всяко
дете.

Р35.

Бихте ли посочили приблизително колко плащате
месечно за използваните дневни грижи?
„Дневни грижи“ - включват се грижите за децата в детски ясли,
забавачки, детски градини, занимални, детегледачки.
Моля, включете общата сума само за дневните грижи за
детето/децата!
Ê
Не включвайте разходи за издръжка като храна, дрехи, играчки,
развлечения и други. Не включвайте и сумите, заплащани за
допълнителни извънкласни дейности.

1. Не използвам дневни грижи за детето/децата
2. Не плащам
3. До 20 лв.
4. 21 - 40 лв.
5. 41 - 60 лв.
6. 61 - 100 лв.
7. 101 - 200 лв.
8. 201 - 400 лв.
9. 401 - 800 лв.
10. 801 - 1200 лв.
11. Над 1200 лв.

Първо дете

Второ дете

Трето дете

(най-малко)
Р36.

Кой обичайно
полага ежедневни
грижи за детето
(хранене, къпане,
обличане,
приспиване)?

Пето дете

1. Майката

1. Майката

1. Майката

1. Майката

1. Майката

2. Бащата

2. Бащата

2. Бащата

2. Бащата

2. Бащата

3. Двамата
родители

3. Двамата
родители

3. Двамата
родители

3. Двамата
родители

3. Двамата
родители

4. Баба и/или
дядо

4. Баба и/или
дядо

4. Баба и/или
дядо

4. Баба и/или
дядо

4. Баба и/или
дядо

5. Друго лице от
домакинството

5. Друго лице от
домакинството

5. Друго лице от
домакинството

5. Друго лице от
домакинството

5. Друго лице от
домакинството

6. Друго лице
извън
домакинството

6. Друго лице
извън
домакинството

6. Друго лице
извън
домакинството

6. Друго лице
извън
домакинството

6. Друго лице
извън
домакинството

7. Детето го
прави само

7. Детето го
прави само

7. Детето го
прави само

7. Детето го
прави само

7. Детето го прави
само

Кой обичайно се
грижи за детето
през деня, когато е
болно?

1. Майката

1. Майката

1. Майката

1. Майката

1. Майката

2. Бащата

2. Бащата

2. Бащата

2. Бащата

2. Бащата

Допуска се само един
отговор за всяко дете.

3. Двамата
родители

3. Двамата
родители

3. Двамата
родители

3. Двамата
родители

3. Двамата
родители

4. Баба и/или
дядо

4. Баба и/или
дядо

4. Баба и/или
дядо

4. Баба и/или
дядо

4. Баба и/или
дядо

5. Друго лице от
домакинството

5. Друго лице от
домакинството

5. Друго лице от
домакинството

5. Друго лице от
домакинството

5. Друго лице от
домакинството

6. Друго лице
извън
домакинството

6. Друго лице
извън
домакинството

6. Друго лице
извън
домакинството

6. Друго лице
извън
домакинството

6. Друго лице
извън
домакинството

7. Детето го
прави само

7. Детето го
прави само

7. Детето го
прави само

7. Детето го
прави само

7. Детето го прави
само

Допуска се само един
отговор за всяко дете.

Р37.

Четвърто
дете
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№

Въпроси

Отговори
Първо дете

Второ дете

Трето дете

Четвърто
дете

(най-малко)
Р38.

Кой обичайно играе
с детето (игра
вкъщи, разходки,
развлекателни
дейности)?
Допуска се само един
отговор за всяко дете.

Р39.

Кой обичайно
помага на детето за
учебни дейности
(домашна работа,
усвояване на нови
умения, знания)?
Допуска се само един
отговор за всяко дете.

Р40.

Кой обичайно
подпомага (води,
прибира, занимава
допълнително)
детето при
извършването на
извънучебни
дейности (спорт,
език, изкуство и
други)?
Допуска се само един
отговор за всяко дете.

Пето дете

1. Майката

1. Майката

1. Майката

1. Майката

1. Майката

2. Бащата

2. Бащата

2. Бащата

2. Бащата

2. Бащата

3. Двамата
родители

3. Двамата
родители

3. Двамата
родители

3. Двамата
родители

3. Двамата
родители

4. Баба и/или
дядо

4. Баба и/или
дядо

4. Баба и/или
дядо

4. Баба и/или
дядо

4. Баба и/или
дядо

5. Друго лице от
домакинството

5. Друго лице от
домакинството

5. Друго лице от
домакинството

5. Друго лице от
домакинството

5. Друго лице от
домакинството

6. Друго лице
извън
домакинството

6. Друго лице
извън
домакинството

6. Друго лице
извън
домакинството

6. Друго лице
извън
домакинството

6. Друго лице
извън
домакинството

7. Детето го
прави само

7. Детето го
прави само

7. Детето го
прави само

7. Детето го
прави само

7. Детето го прави
само

1. Майката

1. Майката

1. Майката

1. Майката

1. Майката

2. Бащата

2. Бащата

2. Бащата

2. Бащата

2. Бащата

3. Двамата
родители

3. Двамата
родители

3. Двамата
родители

3. Двамата
родители

3. Двамата
родители

4. Баба и/или
дядо

4. Баба и/или
дядо

4. Баба и/или
дядо

4. Баба и/или
дядо

4. Баба и/или
дядо

5. Друго лице от
домакинството

5. Друго лице от
домакинството

5. Друго лице от
домакинството

5. Друго лице от
домакинството

5. Друго лице от
домакинството

6. Друго лице
извън
домакинството

6. Друго лице
извън
домакинството

6. Друго лице
извън
домакинството

6. Друго лице
извън
домакинството

6. Друго лице
извън
домакинството

7. Детето го
прави само

7. Детето го
прави само

7. Детето го
прави само

7. Детето го
прави само

7. Детето го прави
само

1. Майката

1. Майката

1. Майката

1. Майката

1. Майката

2. Бащата

2. Бащата

2. Бащата

2. Бащата

2. Бащата

3. Двамата
родители

3. Двамата
родители

3. Двамата
родители

3. Двамата
родители

3. Двамата
родители

4. Баба и/или
дядо

4. Баба и/или
дядо

4. Баба и/или
дядо

4. Баба и/или
дядо

4. Баба и/или
дядо

5. Друго лице от
домакинството

5. Друго лице от
домакинството

5. Друго лице от
домакинството

5. Друго лице от
домакинството

5. Друго лице от
домакинството

6. Друго лице
извън
домакинството

6. Друго лице
извън
домакинството

6. Друго лице
извън
домакинството

6. Друго лице
извън
домакинството

6. Друго лице
извън
домакинството

7. Детето го
прави само

7. Детето го
прави само

7. Детето го
прави само

7. Детето го
прави само

7. Детето го прави
само

Ê
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www.nsi.bg

Изх. № …………………/………………………2021 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Изследването изследване
„Раждаемост
репродуктивно
поведение“ има
разработването
Контролното
за иточността
на регистрацията
има зазацел
целдадаподпомогне
се оцени получената
при
на подходяща демографска
политика
чрез изясняване
на репродуктивните
идеалии ижилищата.
проблеми
преброяването
информация ипосоциална
отношение
на верността
на вписаните
данни за населението
на лицата винформация
репродуктивна
им, бъдещите
и очаквания;
поведението
на мъжа
Събраната
ще възраст;
позволинамеренията
да се определят
сред коипланове
групи от
преброените
лица най-често
се
или
жената,
както
и
взаимоотношенията
между
тях
във
връзка
с
раждането
и
отглеждането
на
децата.
допускат грешки на регистрация според някои от основните им характеристики, с което да се съдейства за
Изследването
се провежда
в следващи
изпълнение
на Закона за преброяване на населението и жилищния
намаляването
на този тип
грешки при
преброявания.
фонд вИзследването
Република България
през
2021 г. (ЗПНЖФ2021),
Закона занастатистиката
решенията
на
се провежда
в изпълнение
на Закона за преброяване
населението иижилищния
фонд
преброяването
и е включеноЗакона
в Програмата
на преброяването.
вЦентралната
Република комисия
Българияпопрез
2021 г. (ЗПНЖФ2021),
за статистиката
и решенията на Централната
проучване
се обхващат
всички на
жени
на възраст 15 - 49 години и всички мъже на
комисияВпонастоящото
преброяването
и е включено
в Програмата
преброяването.
възрастВие
15 - и
59останалите
години, които
живеят
обичайно
в
избраното
жилище.
лица, които живеят във Вашето жилище, сте сред избраните на напълно
и останалите
лица,
които живеят във Вашето жилище, сте сред избраните на напълно
случаенВие
принцип
за участие
в изследването.
случаенЗадължението
принцип за участие.
за участие, както и сроковете за провеждане на изследването са определени в
Сроковете
за провеждане
на изследването са определени в ЗПНЖФ2021 и Програмата на
ЗПНЖФ2021
и Програмата
на преброяването.
преброяването.
Преброителят, който ще посети Вашето домакинство, ще Ви представи служебна карта по образец.
Данните,с предоставени
от Вас по
времев на
преброяването,
не се предоставят
на други получатели и
Той е задължен
клетвена декларация
да пази
пълна
тайна получената
от Вас информация.
се съхраняват
за срок от
приключване
обработката
и обобщаването
на данните
Предоставените
от 10
Васгодини,
лични до
данни
ще бъдат на
събирани,
обработвани
и съхранявани
само от
и
последващото
преброяване,
след
което
идентифицирането
на
отделните
лица
става
невъзможно.
единствено за производството на национална, европейска и международна статистическа информация.
Бих искалправата
да Ви Ви
информирам,
Законаданни
за защита
на личните
данни
(ЗЗЛД) в допълване
съответствие
Относно
като субектченав лични
- правото
на достъп,
коригиране,
илис
Общия регламент
относно
на данните
(ОРЗД)
приети изключения
относночеупражняването
на
изтриване,
ограничаване
назащитата
обработването
и правото
на са
възражение,
Ви информирам,
съгласно Общия
правата Виотносно
на достъп,
коригиране,
допълване
изтриване,
ограничаване
обработването
и правото
на
регламент
защитата
на данните
(ОРЗД)или
и Закона
за защита
на личнитенаданни
(ЗЗЛД), когато
данните
възражение
при обработването
на заличните
Ви данни
статистически
цели, каквато
е и целта
на
се
събират, обработват
и съхраняват
статистически
цели,зае предвидено
изключение
по отношение
на тези
преброяването.
права.
Опазването на
на тайната
тайната нанаданните,
данните,предоставени
тяхната защита
и използването
за
от Вас,
тяхната защитаими изключително
използването им
статистически
цели
е
гарантирано
от
разпоредбите
на
ОРЗД,
Регламент
(ЕО)
223/2009
относно
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СЕРГЕЙ ЦВЕТАРСКИ
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