-1Раздел 0:

Характеристика на домакинството и изследваното
лице

001 И така, да започнем с първия въпрос: Колко души
живеят във Вашето домакинство, включително с Вас?

Брой
...

002 Сега бихте ли ми казали за всеки
член на Вашето домакинство в
Членове на домакинството:
какви роднински връзки се намира 1...............................................
с Вас?
Използвайте определенията и
позициите за кодиране, дадени в
края на раздела. Запишете
отговора така, че да личи от
какъв пол е лицето.
Ако членовете на
домакинството са повече от 6,
продължете на отделен лист.

2...............................................

3...............................................

4...............................................

5...............................................

6...............................................

7 ... ... ...
Следващите три въпроса се задават
изсл. лице
на изследваното лице и за нейния
съпруг (партньор), ако има такъв
003 През кой месец и
година сте родена?
месец:
(възрастта се погодина:
пълва, когато изсл.
лице не знае
месеца и годината
(възраст:)
на раждане)
005 Какво е семейното
Ви положение ?

неомъжвана 1
омъжена
2
вдовица
3
разведена 4
разделена 5
006 Каква е икономиработя ............1
ческата Ви заетост? безработна....2
домакиня........3

съпруг
(партньор)

-2учаща..............4
пенсионерка..5
друго................6
Внимание: в целия въпросник под “партньор” се разбира или съпруг,
или лице (мъж), с което изследваната жена е живяла, или живее заедно
в семейни отношения, независимо дали е бил сключен юридически
брак.
Позиции за кодиране на въпрос 002 :
11
Прародител (баба, дядо)
21
Родител/втори родител (майка, баща)
22
Майка/баща на съпруга/партньора
31
Партньор, с който живее (в брак, т.е. съпруг или без
оформен брак)
32
Брат/сестра на съпруга (партньора)
33
Брат/сестра на изследваното лице
34
Съпруг (партньор) на брат/сестрата на изследваното лице
41
Син/дъщеря
42
Съпруг (партньор) на сина/дъщерята
43
Осиновено момче/момиче от изследваното лице
44
Син/дъщеря на съпруга/партньора (доведено/заварено
дете)
45
Отгледано дете без осиновяване (момче/момиче)
51
Внук/внучка
61
Друг роднина
71
Не се намира в роднински връзки с изследваното лице

Раздел 1: Семейна среда
Сега бих искал(а) да Ви задам няколко въпроса, отнасящи се до
семейната Ви среда.
101 Колко живородени деца има Вашата
майка, включително Вас?
.

Брой ......................

Не знам = 97
103 В кой град или село сте живели найдълго до навършване на 15-годишна
.
възраст?
Моля, напишете името на селището и
посочете град или село

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

-3104 С кого сте живели тогава най-продължи.
телно: с двамата родители, само с
единия родител (тогава точно с кой), или
без нито един от тях?

С двамата родители....
1
Само с бащата ............
2
Само с майката ...........
3
Без тях ..........................
4

105 Вашите родители някога да са се
развеждали, или да са живели
разделени без официален развод?

Да............
1
Не............
2
Не
знам...7

106 Вие на каква възраст бяхте, когато това
се случи?

→ 106
→ 201
→ 201

Възраст.................

Не знам = 97
Раздел 2: Партньорство (взаимоотношения между мъжа и
жената)
Следващите няколко въпроса са относно Ваши партньори (вкл.
съпруг/ съпрузи).
201 Първо да попитам, била ли сте някога
омъжена?

Да........................
.1
Не........................
.2

202 Колко пъти общо сте се омъжвала?

Брой...........

202 На каква възраст сключихте първия си
а
брак?

Възр. .........

203 Какво е семейното Ви положение в
момента?

омъжена............
2
вдовица.............
3
разведена.........4
разделена.........5

→202
→206

→204
→206
→206
→206

-4204 Вашият съпруг живее ли с Вас в момента
в това домакинство?

205 Защо, ако мога да попитам?

206 Живяла ли сте някога в миналото в едно
домакинство с човек, с когото сте имала
интимна връзка, но не сте била омъжена
за него?
207 Колко общо такива взаимоотношения сте
имала, включително неколкократни
връзки с един и същ партньор?
210 Живеете ли в момента в едно домакинство с някого, с когото сте в интимни
отношения, но не сте омъжена за него?

Да........................
1
Вече
не...............2
Все още
не........3
брачни неразбирателства
..........1
принудителна
раздяла..............
2
Да
.......................1
Не
.......................2
брой

→206
→205
→205

→207
→210

...........
Да........................
.1
Не........................
.2

Раздел 3 (а) : Деца
Сега бих желал(а) да Ви попитам за децата Ви, включително
осиновени и доведени.
302

Колко пъти сте родила живо дете?

303

Вие някога имала ли сте дете (деца),
което за Вас е:
(а) осиновено
(б) доведено/заварено
(в) прието за отглеждане (хранениче)

Брой..........................

не .................................. 9
да, брой:
(а) .....................
(б) .....................
(в) ......................

-5309

ОБЩО........................

Сумирайте 302 + 303

Раздел 3 (б): Майчинство
(ако броят на децата е по-голям от 3, да се използват допълнителни
листове)
313 Проверка:
ако 309=0,

→ 405

314 Сега ще Ви попитам
първо за живородените от Вас деца,
след това за децата,
които живеят с Вас,
поред на възрастта:
През кой месец и
година бе родено
първото (второто ...)
Ви дете?

ако 309 > 0
първо дете
01

второ дете
02

↓ 314
трето дете
03

месец

месец

месец

година
възр.

година
възр.

година
възр.

315 Мъжко или женско е
то?

мъжко.........
1

мъжко.........
1

мъжко.........1
женско.......2

женско.......2 женско.......2
316 Това дете живее ли
сега с Вас?

да
......1→319

да
......1→319

да
......1→319

не.......2→31 не.......2→31 не.......2→31
7
7
7
317 Защо то не живее
вече с Вас?
(вижте кодовете в
края на раздела)
318 През кой месец и
година се случи
това?
(възрастта се
попълва от
анкетьора)

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

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

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

месец

месец

месец

година
възр.

година
възр.

година
възр.

-6-

319 Определете без
задаване на въпрос

320 Преди раждането на
това дете, имала ли
сте прекъсната
бременност, аборт,
мъртвородено дете?

собствено..1
осиновено..
2
доведено....
3
хранениче..
4

собствено..1
осиновено..
2
доведено....
3
хранениче..
4

собствено..1
осиновено..2
доведено....3
хранениче..4
1→320
2,3,4→ 322

1→320
2,3,4→ 322
да, брой:

1→320
2,3,4→ 322
да, брой:

да, брой:

не............98 не............98 не............98
322 Проверка: ако общият брой на попълнените стълбове е помалък от “общо” в 309, продължете за следващото дете от
314. Първо се попълват брой стълбове, равен на “общо” в 302;
след това се попълват брой стълбове, равен на
303(а)+303(б)+303(в). Ако общият брой на стълбовете е
равен на броя на всички деца, преминете на 400.
Кодове за причините, поради които детето не живее повече с
родителите си (317):
1
2
3
4
5
6

Детето е умряло
Детето е дадено за осиновяване
Детето е напуснало, за да живее отделно
Детето е напуснало заедно с другия родител
Интервюираното лице е напуснало, детето е останало
Друго

Раздел 4: Други бременности
400 Проверка: Имала ли е живи раждания?
да (302 > 0)

↓ 402

→ 405

не (302 = 0)

402 След раждането на последното собствено
дете, имала ли сте бременности, които са
завършили преждевременно, с аборт или с
мъртво раждане?

да, брой:
→ 403
не (впишете 0) →
403

-7403 Сумирайте всички отговори на 321 с 402
ОБЩО ..........
(не отг. = 0)
Проверка: Общият брой на прекъснати бременности
404
(403) > 0

→ 407

→ 412

(403) = 0

405 Имала ли сте някога (в миналото) бременности, които са завършили преждевременно,
с аборт или с мъртво раждане?

да, брой:
→ 407
не (впишете 0) →
412

407 Колко от всичките ви прекъснати
бременности се дължаха на:

(А) брой: ....

(А) Желан аборт
(Б) Спонтанно прекъсване
(В) мъртвородено дете

(Б) брой: ....
(В) брой: ....
да............ 1 → 414

412 В момента бременна ли сте?
414 В момента, когато забременяхте, искахте ли
да забременеете, или искахте това да стане
по-късно, или не искахте въобще да
забременявате?

не ........... 2 → 501
Исках да
забременея..............1
По-късно исках да
забременея ............
2
Не исках да забременея
въобще..........3
1,2,3 → 502

Раздел 5: Регулиране на плодовитостта
501 За да избегна излишни въпроси, бих
искал(а) да Ви попитам: имала ли сте
някога полово сношение?
502 На каква възраст бяхте, когато имахте
полово сношение за първи път в живота
си? (не знам = 97)

да........................
.1
не
........................2
възраст ...

→502
→602

-8503 При това първо полово сношение,
използвахте ли нещо, или правихте ли
нещо, Вие или Вашия партньор, за да
избегнете забременяване?

да
......................1
не
......................2

504 По-късно Вие, или партньорът Ви,
използвали ли сте, или правили ли сте
нещо някога, за да избегнете
забременяване?

да
........................1
не
........................2

505 Колко годишна бяхте, когато Вие, или
Вашият партньор за пръв път направихте
или използвахте нещо, за да избегнете
забременяване?
506 Кой противозачатъчен метод, или
комбинация от методи тогава
използвахте Вие или Вашият приятел?
(моля, използвайте кодовете в края на
раздела)

→ 506
→ 504

→ 505
→ 507

възраст ....
Метод
А.....
Метод Б (в случай на комбинация) ...........

507 Проверка на 412:
не е бременна (412 = 2) .....

→ 508

бременна

→ 609

(412=1) ............

508 Доколкото Вие знаете, физически
възможно ли Ви е да родите дете, ако
пожелаете?

да, със
сигурност..........1
вероятно да .....2
вероятно не .....3
не, със
сигурност .........4
не знам ............
7

да........................
.1
не........................
.2
Проверка
на
504:
използвала
ли
е
противозачатъчни
средства?
513
512 Имала ли сте полово сношение през
последните 4 седмици?

да (504 = 1 или не отг.)

→ 514

не (504 = 2)

→ 528

-9514 Вие или Вашият приятел, използвали ли
сте някакъв противозачатъчен метод или
комбинация от методи през последните 4
седмици?
515 Кой противозачатъчен метод или
комбинация от методи сте използвали
Вие и/или Вашият приятел през
последните 4 седмици?

да
........................1
не
........................2
метод А ...

→ 528

Метод Б при
комбинация

(кодовете са в края на раздела)

.............
528 Проверка на 412: Бременна в момента?
не (412=2)

→ 529

да (412=1)

→ 609

529 Проверка на 508: може ли да роди?
не (508:3,4,7)

→ 609

да (508:1,2)

→ 601

Кодове на методите за предпазване от забременяване:
01 Стерилизирана
02 Стерилизиран приятел
03 Стерилизиран бивш приятел
04 Хапчета
05 Вътрешно-маточни устройства
06 Инжекции

07 Диафрагма, пяна, желе,
08 Презерватив
09 Периодично въздържане, ритъм
безопасен период
10 Отдръпване
11 Друг метод(и)
99 не се отнася (няма метод Б)

Раздел 6: Възгледи за раждане и отглеждане на деца
601 Проверка: Има ли раждания до сега?
Не (302=0)
605

→ 602

602 Бихте ли искали някога да имате
свои родени деца?

Да (302>0)

→

Да...................................
.1
Не
...................................2
Не
знам..........................7

→603
→609
→612

- 10 603 Колко собствени деца бихте
искали да имате общо?

Брой.......................

впишете точния брой (“не
знам”=97, “2 или 3”=“23” и т.н.)
604

На колко години най-късно бихте
искали да имате първото си
дете?

Години.................

→614

Да .................................
1
Не ................................
2
Не знам .......................
7

→606
→609
→612

впишете точната възраст (“не
знам”=97) и преминете на 614
605 Бихте ли искате някога да имате
и друго дете (когато и да е)?

606 Колко още деца бихте желали да Брой......................
имате?
впишете точния брой (“не
знам”=97, “2 или 3”=“23” и т.н.) и
преминете на 613
609 Сега ще Ви изброя няколко от
възможните причини, поради които не
искате да имате (друго) дете. Бихте ли
ми казала за всяка една от тези причини
коя за Вас лично е важна за момента:
(отбелязват се толкова отговора,
колкото посочи изсл. лице)

→613

(А) Децата струват пари, особено когато (А) ................................
пораснат
(Б) ................................
(Б) Децата затрудняват жената да
работи
(В) ................................
(В) Бремеността, раждането и грижите
за децата създават трудности на жената
(Г) Няма да остава време за други важни (Г) ................................
неща в живота
(Д) ................................
(Д) Отглеждането на децата е
съпроводено с много безпокойства и
проблеми
(Е)Домът, в който живея не е подходящ (Е) ................................
за по-голямо семейство
610 Проверка: ако в 609 не е посочена причина, или е посочена само
една, преминете на 612

1
2
3
4
5
6

- 11 611 От тези причини, които Вие сте
отбелязали като важни, за да не искате
да имате деца (повече деца), коя
единствена от тях бихте посочили като
най-важна за вас в момента
(не знам=7)
612 Ако вие забременеете непредвидено,
какво бихте направили:
(отбелязват се толкова отговора,
колкото посочи изсл. лице)

А,Б,В,Г,Д,Е………….......

(А) Ще родя бебето и ще си го гледам;
(Б) Ще родя бебето и ще го дам за
осиновяване;
(В) Може би ще направя аборт;
(Г) Със сигурност ще направя аборт;
(Д) Не знам
613 На каква възраст най-късно искате да
родите следващото си дете?
Впишете точната възраст (“не
знам”=“97”)
Сега
ще ви изброя няколко възможни
614
причини, поради които бихте искали да
имате дете (друго дете). Бихте ли ми
отбелязала за всяка една от тях, лично
за вас доколко е важна в този момент:
(отбелязват се толкова отговора,
колкото посочи изсл. лице)

(А) .........1
(Б) .........2
(В) .........3
(Г) ..........4
(Д) .........7

→ 617
→ 617
→ 617
→ 617
→ 617

възраст ....................

(А) ................................. 1
(А) Децата предпазват от чувството за
самотност на стари години;
(Б) Децата дават чувство за отговорност (Б) ................................. 2
и спомагат за развитието на личността;
(В) ................................. 3
(В) Много хубаво е да виждаш как
децата растат и се развиват;
(Г) ................................. 4
(Г) Да се грижиш за семейството носи
удволетворение;
(Д) Да имаш деца носи особено чувство (Д) ................................. 5
на радост;
(Е) ................................. 6
(Е) Децата заздравяват взаимоотношенията между съпрузите/партньорите
615 Проверка: Ако в 614 не е посочена причина, или е посочена само
една, преминете на въпрос 617
616 От тези причини, които отбелязахте като А,Б,В,Г,Д,Е………….......
важни, поради които желаете дете
(друго дете), коя от тях считате като
единствената най-важна за вас лично в
този момент?
(не знам=7)

- 12 617 Колко е идеалният брой деца за едно
семейство в нашата страна?

Брой………...........…

Впишете точния брой (“не знам”=“97”,
“2 или 3”=“23” и т.н.)

Раздел 7: Мнения
Сега следват няколко въпроса за някои Ваши мнения
701

702

По-долу изброяваме 7 национални
цели. Коя от тях според Вас е найважната за страната и трябва да
бъде постигната през следващите
десет години:
(А) Икономическата стабилизация;
(Б) Преодоляване на инфлацията;
(В) Преодоляване на корупцията и
престъпността;
(Г) Свободата на словото и печата;
(Д) По-голямата възможност за участие на гражданите в държавните
дела;
(Е) Преодоляване на
демографската криза;
(Ж) Да се въведе ред в държавата
Коя е втората по важност цел, която
трябва да постигне държавата в
следващите 10 години?

А,Б,В,Г,Д,Е,Ж .................

А,Б,В,Г,Д,Е,Ж ....................

(изброяват се същите цели от
701)
703

704

С кое от следващите твърдения сте
съгласна:
(отбелязват се толкова отговора,
колкото посочи изсл. лице)
(А) Бракът е една остаряла
институция;
(Б) Ако една жена иска да има дете
без да сключва брак тя би могла да
го направи;
(В) Би било добре ако в бъдеще се
отдава по-голямо значение на
семейния живот
Ще Ви изброя няколко причини за
раздяла със съпруга (партньора).
Кои от тях смятате, че са достатъч-

(А) ................................. 1
(Б) ................................. 2
(В) ................................. 3

- 13 ни, за да се разделите с него?
(отбелязват се толкова отговора,
колкото посочи изсл. лице)

705

706

(А) съпругът (партньорът) ми пие
твърде много;
(Б) липса на любов от страна на
съпруга (партньора);
(В) лични недоразумения със
съпруга (партньора);
(Г) агресивно поведение от страна
на съпруга (партньора);
(Д) незадоволително
разпределение на домакинските
задължения между съпруга
(партньора) и мен;
(Е) неискренно поведение от страна
на съпруга (партньора);
(Ж) незадоволителни сексуални
взаимоотношения със съпруга
(партньора);
(З) невъзможност да имаме деца
със съпруга (партньора);
(И) несъгласие за броя на децата,
които искаме да имаме
При кои обстоятелства бихте
одобрили аборта?
(отбелязват се толкова отговора,
колкото посочи изсл. лице)
(А) когато здравето на майката е
изложено на риск поради
бремеността;
(Б) когато има вероятност детето да
се роди инвалид;
(В) когато жената не е сключила
брак;
(Г) когато омъжената двойка не
желае да има повече деца;
(Д) когато жената не желае да има
деца точно сега
Кое от следващите твърдения отговаря най-добре на вашите възгледи
за родителските отговорности по
отношение на децата:
(А) Отговорност на родителите е да
правят най-доброто за техните деца
дори за сметка на разходите,
необходими за тяхното собствено
благополучие; или

(А) ................................. 1
(Б) ................................. 2
(В) ................................. 3
(Г) .................................. 4
(Д) ................................. 5
(Е) ................................. 6
(Ж) ................................ 7
(З) ................................. 8
(И) ................................. 9

(А) ................................. 1
(Б) ................................. 2
(В) ................................. 3
(Г) .................................. 4
(Д) ................................. 5

А,Б ...................................

- 14 (Б) Партньорите трябва да си подсигуряват добър живот и не може да
бъде изисквано да посвещават
собственото си благополучие само
на децата.
Ако отговорът е “нито едното”
отбележете с “В”. Ако отговорът
е “не знам” отбележете с “Г”.
707

С кое от следните твърдения сте
съгласна?
(отбелязват се толкова отговора,
колкото посочи изсл. лице)
(А) да имам успешни взаимоотношения със съпруга (партньора) е
най-важното в живота за мене;
(Б) работя усилено за установяване
добри отношения с моя съпруг (партньор), дори когато това изисква ограничаване на моите възможности
да преследвам други житейски
цели;
(В) за мене е много необходимо да
имам професионална кариера при
положение, че мога да имам значими постижения;
(Г) правя всички жертви, които са
необходими, за да напредна в
професионалната си кариера
Раздел 8 (а):

(А) .................................. 1
(Б) ................................. 2

(В) ................................. 3

(Г) .................................. 4

Образование
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Какво е Вашето най-високо завършено образование (за което имате
диплома, свидетелство)?

Незавършено начално ......
1
Завършено начално......
.......
2
Завършено основно......
.......
3
Завършено
среднообщо......................4
Завършено средноспециално.......................... 5
Завършено полувисше
.......6
Завършено
висше................7
Образователна и научна
степен (доктор или
доктор на
науките)...........8

802

Каква специалност сте изучавали
в последното учебно заведение,
където сте учили?
(използвайте позициите за
кодиране в края на раздела)

803

Общо колко години сте учили в
учебно заведение (от първи до
последния клас/курс, включително
и повтарянията, ако имате такива)

Запишете с повече
подробности:
........................................
......................................

Общо години ............

Раздел 8 (б): Занятие
804

Сега ще Ви питам за Вашата професионална кариера. Става дума
за 3 или повече последователни
месеци, когато сте били на
платена работа, или сте работили
на собствена сметка, или сте били
заети в семеен бизнес без да Ви е
плащано, или сте работили в
кооперация и т.н. Заемали ли сте
такава работа или не?

Да ....................... 1 → 805
Не ....................... 2 → 901
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805

Кога започнахте тази работа
(месец, година, на каква възраст
бяхте)

Месец .......................
Година ......................
Възраст ....................

806

Какво точно вършихте на тази
работа?

Запишете с повече
подробности:
............................................

(използвайте позициите за
кодиране в края на раздела)
............................................

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

807

Какъв беше Вашия статус при
изпълнението на тази работа?

Работодател ....................
1
На собствена сметка
(самонает) ...................... 2
Наемен работник
(служител) ....................... 3
Неплатен ......................... 4
Кооператор ..................... 5
Друго ................................ 6

Позиции за кодиране на въпрос 802 (каква специалност сте
изучавали):
01 Общообразователни дисциплини
02 Педагогически дисциплини (вкл. педагогика на обучението
по езици, природни и технически науки и др.)
03 Изкуства (изобразителни, музикално и танцово, театрално
и филмово)
04 Филологии (българска, славянска, балканистика, арабистика,
английска, руска и др.)
05 История (вкл. археология и етнография)
06 Философия и теология
07 Психология
08 Обществознание и социални дейности (политология,
публична администрация, социология, културология)
09 Държава, право, международни отношения
10 Икономика и управление (вкл. финанси, счетоводство,
статистика, стопански контрол, стокознание)
11 Туризъм (вкл. ресторантьорство, хотелиерство, готварство,
обслужване в обществени и частни заведения)
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Обществени комуникации и документация (журналистика,
връзки с обществеността, бииблиотечна дейност,
книгоиздаване и книгоразпространение)
13 Математика и естествознание (математика, биология, химия,
физика, география, етнология и др.)
14 Здравеопазване (медицина, стоматология, фармация,
здравни грижи, акушерство)
15 Физкултура и спорт
16 Техника и технологии (машинно инженерство, текстилна
техника, корабостроене, електротехника, строителство,
архитектура, геодезия, минно инженерство, металургия,
химични технологии, биотехнологии, дървопреработване)
17 Земеделие (растениевъдство, животновъдство, ветеринарство)
18 Военно дело
19 Други
Позиции за кодиране на въпрос 806 :
01

Ръководители на властта, партии обществени организации

и
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

стопански служби
Служители на властта, партии, обществени организации и
стопански служби
Инжинерно-технически специалисти
Агрономически, зоотехнически, ветеринарни специалисти
Изследователи в научна и развойна дейност
Преподаватели в учебни заведения и дейци в културата
Лекари, здравни работници
Юристи
Полиция и охрана
Финансисти и счетоводители
Програмисти и оператори на автоматизирани линии и
системи
Миньори, леяри, металици, химици
Строители
Дърводелци и производители на хартия
Текстилци, шивачи, кожухари, обущари, керамици
Полиграфици
Земеделци и обработка на земята и горите
Енергетици
Транспорт и съобщения
Търговци и комунално обслужване
Други
Без определено занятие

Раздел 9: Характеристики на съпруга/партньора

- 18 901 Проверка: Живее ли в момента със съпруг (партньор)?
да → 902
не → 916
902 За да завършим това интервю
бихме искали да зададем
няколко въпроса за Вас и за
Вашия партньор. Моля Ви,
отбележете кой обикновено
изпълнява всяка от следващите дейности в домакинството:
предимно Вие, предимно Вашият партньор, и двамата по
равно, предимно други членове на домакинството или
предимно друг човек, който не
принадлежи към това
домакинство?
(А) ежедневно приготвяне на
храната;
(Б) почистване;
(В) пазаруване;
(Г) управление на бюджета на
домакинството;
(Д) плащане на такси и
данъци;
(Е) миене на чиниите;
(Ж) грижа за по-възрастните
членове на домакинството

Аз Партн. Два- Членове Други без
мата на дом. лиц
отг.
(А) 1
9

2

3

4

5

(Б) 1
9
(В) 1
9
(Г) 1
9

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

(Д) 1
9

2

3

4

5

(Е) 1
2
3
4
5
9
(Ж) 1
2
3
4
5
9
903 Проверка: Изследваното лице има ли деца под 15-годишна възраст,
които живеят в домакинството? (въпроси 314 и 316 от раздел 3(б))
да →904
не→905
904 А сега какво бихте казали за
грижата за децата? Бихте ли
отбелязали кой обикновено
изпълнява всяка от следните
дейности: предимно Вие,
предимно Вашият партньор, и
двамата по равно, предимно
други членове на домакинстАз Партн. Два- Членове Други
вото или предимно друг човек,
който не принадлежи към това без
мата на дом. лица
домакинство?

- 19 (А) грижа за храната на
децата;
(Б) обличането им;
(В) грижа за децата когато са
болни;
(Г) игри с децата;
(Д) помощ на децата за
домашните упражнения

отг.
(А) 1
9

2

3

4

5

(Б) 1
9
(В) 1
9

2

3

4

5

2

3

4

5

(Г) 1
9
(Д) 1
9

2

3

4

5

2

3

4

5

905 Проверка: Зает ли е съпругът/партньорът?
да (006=1)→906
906 Какво точно работи съпругът
(партньора) Ви?
Използвайте позициите за кодиране
като 806
907 Какъв е неговият статус при
изпълнението на тази работа?

909 Какво е най-високото завършено
образование на съпруга (партньора) Ви
(за което има диплома, свидетелство)?

не (006>1)→909

....................................
Работодател
.........................1
На собствена сметка
(самонает).............................
2
Наемен работник
(служител)
............................3
Неплатен
................................4
Кооператор
...........................5
Друго
......................................6
Незавършено начално ...... 1
Завършено начално......
.......2
Завършено основно......
.......3
Завършено
среднообщо......................4
Завършено средноспециално..........................
5
Завършено полувисше
........6

- 20 Завършено
висше.................7
Образователна и научна
степен (доктор или
доктор на
науките)............8
911 Говорихме за Вашето желание да имате същият .....................1
или не дете (още едно дете). Вашият
→912
съпруг (партньор) иска ли същият брой повече ......................2
деца като Вас, или иска повече или по- →912
малко деца?
по-малко ..................3
→912
не знам .....................7
→913
912 Можете ли да посочите колко точно
деца иска Вашият съпруг (партньор)?
впишете точния брой (“не знам”=“97”,
брой..............................
“2 или 3”=“23” и т.н.)
913 Съпругът (партньорът) Ви религиозен ли да ............................ 1
е?
донякъде .............. 2
не .............................3 →915
не знам ...................7 →915
българска
914 Коя религия изповядва?
православна...................3
мюсюлманска................6
(“друга” - вписва се каква)
никаква............................4
друга
........................................9
915 Колко често посещава той религиозни
По-често от веднаж
служби (освен сватби, погребения,
седмично................................
кръщавания и др.п.)
1
Веднаж седмично ...............2
Около веднаж месечно ......3
Само на празници ...............4
Веднаж годишно
..................5
(практически) никога ..........6
916 Вие религиозна ли сте?
Да ………………………..1
→917
Отчасти…………...... 2
→917
Не……………..…......... 3
→919
Затруднява се да
отговори…….…………4
→919
917 Коя религия изповядвате?
българска
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(“друга” - вписва се каква)

918 Колко често посещавате религиозни
служби (освен сватби, погребения,
кръщенета и др.п.)?

православна...................3
мюсюлманска................6
никаква............................4
друга
................................................
.....
По-често от веднаж
седмично...............................
1
Веднаж седмично ..............2
Около веднаж месечно .....3
Само на празници ..............4
Веднаж годишно .................5
(практически) никога .........6

919 Какъв език говорите в семейството си?
(ако е “друг”, вписва се какъв)
920 Към коя етническа група
принадлежите?
(ако е “друга”, вписва се
каква)

български ......................1
турски .............................2
ромски ............................3
друг ..................................9
българска ......................................1
турска .............................................2
ромска ............................................3
друга .............................................. 9

Раздел М: Миграции
М1 През последните 5 години излизали ли
сте в чужбина?

М2 Каква беше главната причина за
последното Ви пътуване, продължило
повече от 2 седмици?

М3 Желаете ли да заминете за чужбина за
повече от 1 година?
М4 В коя страна желаете да заминете?
Германия, Турция, САЩ .......
(изписва се името на
страната/страните, “която и да е” и

→
да (пъти) ...
М3
не (впишете 98)
→
М3
туризъм ..........................
1
работа/бизнес
.................2
образование.....................
3
семейни
причини.............4
търсене възможност за
оставане в
чужбина........5
да .........................1 → М4
не..........................2 → М7
...........................................
..
...........................................

- 22 т.н.)
М5 Защо желаете да заминете:
(А) да живея и работя в условията на повисок жизнен стандарт
(Б) да реша материални проблеми
(В) да видя свят
(Г) да придобия опит или по-висока
квалификация
(Д) семейни причини
(Е) да се отделя от проблемите, които
имам тук
М6 Планирате ли в близките 2-3 години да
заминете да живеете постоянно в
чужбина?
М7 Имате ли близки роднини или приятели,
които живеят повече от една година в
чужбина?
М8 (попълва се без задаване на въпрос)
Изсл. лице живее в:
(моля вижте позициите за кодиране на
въпрос М8)

..
...........................................
..
(А) .........................1
(Б) .........................2
(В) .........................3
(Г) .........................4
(Д) .........................5
(Е) .........................6
да ......................... 1
не ......................... 2
да ......................... 1
не ......................... 2
село........................1
село........................2
град........................3
град........................4
град........................5
столица................. 6

БЛАГОДАРЯ ВИ, ЧЕ ОТГОВОРИХТЕ НА ВЪПРОСИТЕ!
БЛАГОДАРЯ ЗА ЛЮБЕЗНОСТТА ВИ!
Позиции за кодиране на въпрос М 8 от раздел М: Миграции
До 2 000 жители село 1
Над 2 000 село 2
До 9 999 град 3
От 10 000 до 99 999 град 4
От 100 000 до 999 999 - град 5
Над 1 000 000 (столица)
6

- 23 Допълнителен лист, когато броят на децата е по-голям от 3
314

четвърто
дете 04
През кой месец и
година бе родено
четвъртото (петото
...) Ви дете?

пето дете
05

шесто дете
06

месец

месец

месец

година
възр.

година
възр.

година
възр.

315 Мъжко или женско е
то?

мъжко.........
1

мъжко.........
1

мъжко.........1
женско.......2

женско.......2 женско.......2
316 Това дете живее ли
сега с Вас?

да
......1→319

да
......1→319

да ......1→319
не.......2→317

не.......2→31 не.......2→31
7
7
317 Защо то не живее
вече с Вас?

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

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

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

месец

месец

месец

година
възр.

година
възр.

година

(вижте кодовете
след Раздел 3)
318 През кой месец и
година се случи
това?
(възрастта се
попълва от
анкетьора)
319 Определете без
задаване на въпрос

320 Преди раждането на
това дете, имала ли
сте прекъсната
бременност, аборт,
мъртвородено % ете?

възр.
собствено..1
осиновено..
2
доведено....
3
хранениче..
4

собствено..1
осиновено..
2
доведено....
3
хранениче..
4

1→320
2,3,4→ 322
да, брой:

1→320
2,3,4→ 322
да, брой:

собствено..1
осиновено..2
доведено....3
хранениче..4
1→320
2,3,4→ 322

да, брой:

- 24 мъртвородено дете?

не............98

не............98

не............98

322 Проверка: ако общият брой на попълнените стълбове е помалък от “общо” в 309, продължете за следващото дете от
314.
Първо се попълват брой стълбове, равен на “общо” в 302; след
това се попълват брой стълбове, равен на
303(а)+303(б)+303(в). Ако общият брой на стълбовете е равен
на броя на всички деца, преминете на 400.

