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CAA001_ 

Преди известно време Ви изпратихме покана, която съдържа и заявление за защита на 
лични данни. Дали получихте това заявление? 
   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 
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CAA002_ 

В такъв случай, аз ще обобщя за Вас най-важните точки от заявлението. Освен това ще се 
радвам да отговоря на всеки въпрос относно защитата на вашите лични данни, който може 
да имате сега.  
 
Институтът по философия и социология при БАН, в сътрудничество със SHARE-ERIC са 
отговорни за изпълнение на изследването. Ние, агенция GfK-България, сме натоварени да 
направим интервютата.  
 
Целта на изследването е да даде на учените данни за здравето, социално-икономическия 
статус и социалните, и семейни връзки, за да могат да отговорят на своите 
изследователски въпроси във връзка със застаряване на населението.  
 
Участието в това интервю е доброволно и информацията се съхранява поверително. Ние 
няма да записваме разговора. По време на интервюто ще записвам Вашите отговори в 
компютъра. Те ще се съхраняват заедно с кодов номер, т.е., Вашите данни за контакт и 
имена се съхраняват стриктно отделно от информацията, предоставена от Вас по време на 
интервюто. Вашите данни за контакт и имена ще бъдат съхранявани само до края на 
последната вълна от събиране на данни на проучването SHARE. След събирането на 
индивидуалните интервюта, те ще бъдат обединени и по-късно ще бъдат използвани само 
за изследователски цели в различни анализи, без отделният изследовател да знае Вашата 
идентичност. Резултатите от анализите ще бъдат представени само в анонимна форма.  
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Ако стигнем до въпрос, на който не искате да отговорите, просто ме уведомете и аз ще 
продължа към следващия въпрос. Неучастието няма да доведе до негативни последствия 
за вас. Можете също така да оттеглите съгласието си по всяко време с ефект в бъдещето. 
Освен това имате няколко други права за защита на личните Ви данни. Допълнителна 
информация за това как можете да получите повече информация за Вашите права ще бъде 
предоставена в следващата стъпка.  
 
Съгласявате ли се да участвате в това проучване?  
 
Интервюер: Отговорете на всички въпроси на Респондента.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да, Респондентът се съгласява да участва. 

2. Не, Респондентът отказва да участва. Не е възможно интервю. 
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CAA003_ 

Благодарим Ви. За повече информация можете да се свържете с нас на телефон 0885 837 
490, Веселина Делчева. Също така, можем да Ви изпратим Заявлението за защита на 
личните данни още веднъж. Искате ли да ви изпратим Заявлението отново?  
 
Интервюер: Дайте на Респондента достатъчно време, за да си запише телефонния 
номер.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да, Респондентът иска Заявлението да се изпрати още веднъж. 

2. Не, Респондентът e получил информация, която го задоволява. 
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CAA004_ 

Ако имате въпроси относно Заявлението за защита на личните данни, ще се радвам да Ви 
отговоря. Нека подчертая, че участието в това интервю е доброволно и информацията се 
съхранява конфиденциално. Няма да записваме разговора. Вместо това, по време на 
интервюто ще въведа Вашите отговори в компютъра. Вашите отговори ще се използват 
само за изследователски цели в различни анализи, без отделният учен да знае каква е 
Вашата идентичност. Ако стигнем до въпрос, на който не желаете да отговорите, само ми 
кажете и ще продължим със следващия въпрос.  
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Съгласявате ли се да участвате в това проучване?  
 
Интервюер: отговорете на всички въпроси на Респондента. 
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Заявление за защита на личните данни е било предоставено; Респондентът се съгласява 

да участва. 

2. Заявление за защита на личните данни е било предоставено; Респондентът отказва да 
участва. Не е възможно интервю. 
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CAA005_ 

ИНТЕВЮЕР: Потвърждавате ли, че Респондентът е отказал да участва?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да, Респондентът отказа. Прекратете интервюто. 

2. Не, Респондентът се съгласи. Продължете интервюто. 
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CADN042_ 

ИНТЕРВЮЕР: Отбележете пола на респондента по наблюдение (попитайте, ако не сте 
сигурен/а)  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Мъж 

2. Жена 
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CADN002_ 

През кой месец от годината сте роден/а?  
  
Answer type: Integer 
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CADN003_ 

През коя година сте роден/а?  
  
Answer type: Integer 
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CAA006_ 

В момента в обичайния си дом ли се намирате или сте се преместил/а временно някъде 
другате заради Коронавируса?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Обичайния дом 

2. Живее временно другаде 
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CAA010_ 

Сега имам набор от въпроси за това как сте бил/а засегнат/а от Коронавирус пандемията.  
  
Answer type: None 
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CAPH003_ 

Преди пандемията с Коронавирус, бихте ли казал/а, че Вашето здраве беше отлично, 
много добро, добро, средно или лошо?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Отлично 

2. Много добро 

3. Добро 

4. Средно 

5. Лошо 
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CAH002_ 

Ако сравнявате здравето си с това преди пандемията от Коронавирус, бихте ли казал/а, че 
вашето здраве се е подобрило, влошило или останало без промяна?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Подобрило 

2. Влошило 

3. Без промяна 
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CAH003_ 

Откакто за последно Ви интервюирахме, диагностициран/а ли сте с основно заболяване 
или здравословно състояние?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 
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CAH004_ 

Имате ли някое от следните заболявания или здравословни състояния? Моля, отговорете с 
да или не:  
 
Интервюер: имаме предвид, че доктор Ви е казал, че имате това състояние, и че в 
момента или се лекувате, или страдате от това състояние.  
 
Интервюер: ПРОЧЕТЕТЕ.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH004_1 Тазобедрена фрактура? 
CAH004_2 Диабет или висока кръвна захар? 
CAH004_3 Високо кръвно налягане или хипертония? 
CAH004_4 Сърдечен удар, включително инфаркт на миокарда, коронарна тромбоза или 
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друг сърдечен проблем, включително конгестивна сърдечна недостатъчност? 
CAH004_5 Хронично заболяване на белите дробове, като хроничен бронхит или 
емфизема? 
CAH004_6 Рак или злокачествен тумор, включително левкемия или лимфома, като 
изключите лек рак на кожата? 
CAH004_7 Друго заболяване или здравословно състояние? 
Categories: 
1.  Да 

5.  Не 

-1. Не знам 

-2. Отказ 
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CAPH089_ 

Поне през последните шест месеца бяхте ли притеснен/а от някои от следните 
здравословните състояния? Моля отговорете с да или не:  
 
ИНТЕРВЮЕР: ПРОЧЕТЕТЕ.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAPH089_1 Падане 
CAPH089_2 Страх от падане 
CAPH089_3 Замаяност, припадъци или изпадане в безсъзнание 
CAPH089_4 Умора 
Categories: 
1.  Да 

5.  Не 

-1. Не знам 

-2. Отказ 
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CAH006_ 

Редовно ли приемате предписаните Ви лекарства?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 
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5. Не 
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CAH007_ 

Приемате ли някои от следните лекарства? Моля отговорете с да или не: Лекарства за...  
   
 
ИНТЕРВЮЕР: ПРОЧЕТЕТЕ.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH007_1 Висок холестерол в кръвта? 
CAH007_2 Високо кръвно налягане? 
CAH007_3 Коронарни или мозъчносъдови заболявания? 
CAH007_4 Други болести на сърцето? 
CAH007_5 Диабет? 
CAH007_6 Хроничен бронхит? 
Categories: 
1.  Да 

5.  Не 

-1. Не знам 

-2. Отказ 
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CAH010_ 

От началото на пандемията от Коронавирус, излизал/а ли сте извън дома си?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 
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CAH011_ 

От началото на пандемията от Коронавирус, колко често Вие сте извършвал/а следните 
дейности, в сравнение с времето преди пандемията? Вече не, по-рядко, приблизително 
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същото, или по-често?  
 
Интервюер: Прочетете всяка дейност и проверете подходящия отговор.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH011_1 За да пазарувате? 
CAH011_2 За да се разходите? 
CAH011_3 Срещи с повече от 5 човека извън Вашето домакинство? 
CAH011_4 За да посетите други членове на семейството? 
Categories: 
1.  Вече не 

2.  По-рядко 

3.  Приблизително същото 

4.  По-често 

5.  Не се отнася 

-1. Не знам 

-2. Отказ 

 
Page 20 

CAH012_ 

Колко често носехте маска за лице, когато излизахте извън дома си на обществени места? 
Беше ли това винаги, често, понякога или никога?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Винаги 

2. Често 

3. Понякога 

4. Никога 
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CAH013_ 

Колко често спазвахте дистанция с другите, когато излизахте извън дома си? Беше ли това 
винаги, често, понякога или никога?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
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1. Винаги 

2. Често 

3. Понякога 

4. Никога 
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CAH014_ 

Миехте ли ръцете си по-често от обикновено?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 
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CAH015_ 

Използвахте ли специален дезинфектант за ръце или друга дезинфекцираща течност по-
често от обикновено?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 
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CAH016_ 

Обръщахте ли специално внимание за покриване при кашлица и кихане?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 
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CAH017_ 
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Приемал/а ли сте някакви лекарства или медикаменти като превенция срещу 
Коронавирус?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 
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CAH020_ 

През последния месец чувствахте ли се нервен/нервна, тревожен/а или на ръба?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 
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CAH021_ 

Беше ли това повече, по-малко или приблизително същото като преди пандемията от 
Коронавирус?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Повече 

2. По-малко 

3. Приблизително същото 
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CAMH002_ 

През последния месец били ли сте тъжен/а или депресиран/а?  
 
ИНТЕРВЮЕР: Ако участникът помоли за разяснение, кажете „под тъжен или 
депресиран имаме предвид нещастен, унил или потиснат".  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
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1. Да 

5. Не 
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CAMH802_ 

Беше ли това повече, по-малко или приблизително същото като преди пандемията от 
Коронавирус?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Повече 

2. По-малко 

3. Приблизително същото 

 
Page 30 

CAMH007_ 

Имате ли проблеми със съня напоследък?  
 
ИНТЕРВЮЕР: НЕ ЧЕТЕТЕ.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Проблеми със съня или скорошна промяна в режима 

2. Няма проблеми със съня 
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CAMH807_ 

Беше ли това повече, по-малко или приблизително същото като преди пандемията от 
Коронавирус?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Повече 

2. По-малко 

3. Приблизително същото 
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CAMH037_ 

През каква част от времето се чувствате самотен/самотна? Често, понякога, рядко или 
никога?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Често 

2. Понякога 

3. Рядко или никога 
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CAMH837_ 

Беше ли това повече, по-малко или приблизително същото като преди пандемията от 
Коронавирус?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Повече 

2. По-малко 

3. Приблизително същото 
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CAC001_ 

Сега ще Ви попитам дали Вие, някой от Вашето семейство или сред Вашите съседи и 
приятели e бил засегнат от Коронавирус.  
  
Answer type: None 
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CAC002_ 

От началото на пандемията от Коронавирус, дали Вие или някой Ваш близък проявихте 
симптоми, които бихте причислили към инфекцията Коронавирус, т.е. кашлица, 
температура или трудности при дишане?  
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Интервюер: Респондентът може да помисли за хора, които живеят близо, и за хора, 
които са му близки в емоционален смисъл, като членове на семейството.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 
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CAC003 

Кой беше това? Моля, кажете ми каква е тяхната връзка с Вас.  
 
Интервюер: Проверете всичко, което е приложимо и въведете броя хора в квадратчето 
в дясно.   
Интервюер: ПРОВЕРЕТЕ: "Кои други?"  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Респондент 

2.  Съпруг/а или партньор 

3.  Родител 

4.  Дете 

5.  Друг член на домакинството 

6.  Друг роднина извън домакинството 

7.  Съсед, приятел или колега 

8.  Болногледач 

97. Друг  

CAC003_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC003" 

CAC003_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC003" 

CAC003_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC003" 

CAC003_6b 
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Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC003" 

CAC003_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC003" 

CAC003_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC003" 

CAC003_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC003" 
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CAC004_ 

Вие или някой близък до Вас били ли сте тествани за Коронавирус и резултатът да е бил 
положителен? Това означава, че човекът е имал заболяване Коронавирус.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 
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CAC005 

Кой беше с положителен тест? Моля, кажете ми каква е тяхната връзка с Вас?  
 
Интервюер: Проверете всичко, което е приложимо и въведете броя хора в квадратчето 
в дясно.   
Интервюер: ПРОВЕРЕТЕ: "Кои други?"  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Респондент 

2.  Съпруг/а или партньор 

3.  Родител 

4.  Дете 

5.  Друг член на домакинството 
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6.  Друг роднина извън домакинството 

7.  Съсед, приятел или колега 

8.  Болногледач 

97. Друг  

CAC005_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC005" 

CAC005_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC005" 

CAC005_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC005" 

CAC005_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC005" 

CAC005_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC005" 

CAC005_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC005" 

CAC005_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC005" 
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CAC007_ 

Вие или някой близък до Вас били ли сте тествани за Коронавирус и резултатът да е бил 
отрицателен, което означава, че човекът не е имал заболяването Коронавирус или се е 
възстановил от него?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 
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5. Не 
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CAC008 

Кой беше тестван и резултатът беше негативен? Моля, кажете каква е тяхната връзка с 
Вас.  
 
Интервюер: Проверете всичко, което е приложимо и въведете броя хора в квадратчето 
в дясно.   
Интервюер: ПРОВЕРЕТЕ: "Кои други?"  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Респондент 

2.  Съпруг/а или партньор 

3.  Родител 

4.  Дете 

5.  Друг член на домакинството 

6.  Друг роднина извън домакинството 

7.  Съсед, приятел или колега 

8.  Болногледач 

97. Друг  

CAC008_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC008" 

CAC008_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC008" 

CAC008_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC008" 

CAC008_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC008" 

CAC008_7b 
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Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC008" 

CAC008_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC008" 

CAC008_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC008" 
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CAC010_ 

Вие или някой близък до Вас били ли сте хоспитализирани заради инфекция от 
Коронавирус?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 

 
Page 42 

CAC011 

Кой беше хоспитализиран? Моля, кажете ми каква е тяхната връзка с Вас.  
 
Интервюер: Проверете всичко, което е приложимо и въведете броя хора в квадратчето 
в дясно.   
Интервюер: ПРОВЕРЕТЕ: "Кои други?"  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Респондент 

2.  Съпруг/а или партньор 

3.  Родител 

4.  Дете 

5.  Друг член на домакинството 

6.  Друг роднина извън домакинството 

7.  Съсед, приятел или колега 

8.  Болногледач 
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97. Друг  

CAC011_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC011" 

CAC011_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC011" 

CAC011_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC011" 

CAC011_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC011" 

CAC011_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC011" 

CAC011_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC011" 

CAC011_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC011" 
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CAC013_ 

Някой близък до Вас починал ли е от инфекция от Коронавирус?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 
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CAC014 
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Много съжалявам.Бихте ли ми казали кой беше това?  
 
ИНТЕРВЮЕР: Отбележете всички отговори, които се отнасят до респондента и 
въведете броя на лицата в квадратчето в дясно.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
2.  Съпруг/а или партньор/ка 

3.  Родител 

4.  Дете 

5.  Друг член на домакинството 

6.  Друг роднина извън домакинството 

7.  Съсед, приятел или колега 

8.  Болногледач 

97. Друг 

CAC014_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC014" 

CAC014_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC014" 

CAC014_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC014" 

CAC014_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC014" 

CAC014_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC014" 

CAC014_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC014" 

CAC014_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC014" 
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CAQ001_ 

Сега имам някои въпроси относно посещенията на Вашия лекар и здравната система от 
началото на пандемията от Коронавирус.  
  
Answer type: None 
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CAQ005_ 

От началото на пандемията от Короновирус, Вие отказвал/а ли сте се от медицинско 
лечение, защото сте се страхувал/а да не се заразите от Коронавирус?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 
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CAQ006_ 

От какъв вид медицинско лечение сте се отказал/а? Моля отговорете с да или не. 
Отказвали ли сте се от...  
 
ИНТЕРВЮЕР: ПРОЧЕТЕТЕ.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ006_1 Преглед при общопрактикуващ лекар? 
CAQ006_2 Преглед при специалист, включително зъболекар? 
CAQ006_3 Планирано медицинско лечение, включително операция? 
CAQ006_4 Физиотерапия, психотерапия, рехабилитация? 
CAQ006_97 Някакъв друг вид медицинско лечение? 
Categories: 
1.  Да 

5.  Не 

-1. Не знам 

-2. Отказ 



21 
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CAQ010_ 

Имал/а ли сте записан час за медицински преглед, който лекарят или медицинското 
заведение са решили да отложат заради Коронавируса?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 
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CAQ011_ 

Какъв вид медицинско лечение трябваше да бъде отложен? Моля, отговорете с да или не:  
 
Интервюер: ПРОЧЕТЕТЕ.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ011_1 Преглед при общопрактикуващ лекар? 
CAQ011_2 Преглед при специалист, включително зъболекар? 
CAQ011_3 Планирано медицинско лечение, включително операция? 
CAQ011_4 Физиотерапия, психотерапия, рехабилитация? 
CAQ011_97 Някакъв друг вид медицинско лечение? 
Categories: 
1.  Да 

5.  Не 

-1. Не знам 

-2. Отказ 
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CAQ015_ 

Уговорихте ли час за медицински преглед от началото на пандемията от Коронавирус и не 
го получихте?  
  
Answer type: Radiobuttons 
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Categories: 
1. Да 

5. Не 
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CAQ016_ 

Какъв вид медицинско лечение Ви беше отказан? Моля отговорете с да или не. Беше ли 
Ви отказан...  
 
ИНТЕРВЮЕР: ПРОЧЕТЕТЕ.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ016_1 Преглед при общопрактикуващ лекар? 
CAQ016_2 Преглед при специалист, включително зъболекар? 
CAQ016_3 Планирано медицинско лечение, включително операция? 
CAQ016_4 Физиотерапия, психотерапия, рехабилитация? 
CAQ016_97 Някакъв друг вид медицинско лечение? 
Categories: 
1.  Да 

5.  Не 

-1. Не знам 

-2. Отказ 
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CAQ025_ 

От началото на пандемията от Коронавирус, Вие лекувал/а ли сте се в болница?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 
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CAQ027_ 
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Доколко удовлетворен/а сте от начина, по който бяхте лекуван/а? Много удовлетворен/а, 
донякъде удовлетворен/а, донякъде неудовлетворен/а или много неудовлетворен/а?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Много удовлетворен/а 

2. Донякъде удовлетворен/а 

3. Донякъде неудовлетворен/а 

4. Много неудовлетворен/а 
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CAQ028 

Защо бяхте недоволен/а?  
 
Интервюер: Нека Респондентът посочи всички причини и проверете това, което е 
приложимо.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Дълго време за чакане 

2.  Имаше много хора 

3.  Лекар и медицински сестри нямаха време за мен 

4.  Недостиг на оборудване и консумативи 

5.  Недостатъчни мерки за безопасност срещу инфекции 

97. Друго 
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CAQ020_ 

От началото  на пандемията от Коронавирус, посещавал/а ли сте лекарски кабинет или 
друга здравна институция, различна от болница?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 
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CAQ021_ 

Това посещение беше ли свързано с Коронавирус?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 
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CAQ022_ 

Доколко удовлетворен/а сте от начина, по който бяхте лекуван/а? Много удовлетворен/а, 
донякъде удовлетворен/а, донякъде неудовлетворен/а или много неудовлетворен/а?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Много удовлетворен/а 

2. Донякъде удовлетворен/а 

3. Донякъде неудовлетворен/а 

4. Много неудовлетворен/а 
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CAQ023 

Защо бяхте недоволен/а?  
 
Интервюер: Нека Респондентът посочи всички причини и проверете това, което е 
приложимо.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Дълго време за чакане 

2.  Имаше много хора 

3.  Лекар и медицински сестри нямаха време за мен 

4.  Недостиг на оборудване и консумативи 

5.  Недостатъчни мерки за безопасност срещу инфекции 

97. Друго 
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CAW001_ 

Сега преминавам към икономическите последици от кризата с Коронавирус, първо 
относно Вашата трудова ситуация.  
  
Answer type: None 
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CAEP805_ 

По времето, когато избухна пандемията от Коронавирус, Вие бяхте ли зает/а или 
самонает/а, включително работещ/а за семеен бизнес?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 
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CAW002_ 

Заради кризата с Коронавирус, Вие бяхте ли безработен/а, освободен/а от работа 
(временно, или уволнен/а), или затворихте Вашия бизнес?  
 
Интервюер: затварянето на бизнес може да бъде и временно, и постоянно.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 
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CAW003_ 

Колко време бяхте безработен/а, уволнен/а, без работа, или трябваше да закриете бизнеса 
си?  
 
ИНТЕРВЮЕР: Брой седмици.  
  
Answer type: Integer 
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CAW010_ 

От началото на пандемията от Коронавирус, някои хора работеха от вкъщи, някои на 
обичайното си работно място извън дома си, други и по двата начина. Как бихте описал/а 
Вашата ситуацията?  
 
Интервюер: Ако Респондентът е останал без работа, уволнен или е трябвало да 
прекрати бизнеса си от избухване на пандемията, Респондентът трябва да помисли за 
оставащото време, през което той или тя е работил/а по време на пандемията. Нито 
едно от посочените означава, че не е работил/а изобщо, нито на обичайното работно 
място, нито у дома.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Работех само от вкъщи 

2. Работех на обичайното си работно място 

3. Работех от вкъщи и на обичайното си работно място 

4. Нито едно от посочените 
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CAW012_ 

Усвоихте ли нови компютърни умения?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 

9. Работи без компютър 
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CAW013_ 

Беше ли Интернет връзката ви адекватна? Моля, отговорете да или не:  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 
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5. Не 

9. Работи без компютър 
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CAW016_ 

Получихте ли на работното място някаква защита като маски, ръкавици, защитни екрани, 
дезинфекцираща течност?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 
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CAW017_ 

Доколко се чувствахте безопасно в здравословно отношение на Вашето работно място? 
Беше много безопасно, донякъде безопасно, донякъде небезопасно, или много 
небезопасно?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Много безопасно 

2. Донякъде безопасно 

3. Донякъде небезопасно 

4. Много небезопасно 
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CAW020_ 

Колко часа седмично обикновено работехте преди пандемията от Коронавирус? Моля, 
включете и извънредните часове.   
  
Answer type: Integer 
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CAW021_ 
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Намалихте ли работните си часове от началото на пандемията от Коронавирус?  
 
Интервюер: Ако респондентът е останал без работа, уволнен или е трябвало да затвори 
бизнес, кодирайте с "Да".  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 
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CAW022_ 

Колко беше най-малкия брой часове за една седмица?  
 
Интервюер: Ако респондентът е останал без работа, уволнен или е трябвало да затвори 
бизнес, въведете 0 часа.  
  
Answer type: Integer 
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CAW023_1 

Кога беше това?  
  
Answer type: Integer 

CAW023_2 

В коя седмица от месеца беше това?  
  
Answer type: Integer 
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CAW024_ 

Увеличихте ли работните си часове от началото на пандемията от Коронавирус? Моля 
включете и часовете извънреден труд.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
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1. Да 

5. Не 
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CAW025_ 

Колко беше най-големият брой часове за една седмица?  
  
Answer type: Integer 
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CAW026_1 

Кога беше това?  
  
Answer type: Integer 

CAW026_2 

В коя седмица от месеца беше това?  
  
Answer type: Integer 
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CAE001_ 

ИНТЕРВЮЕР: Първият респондент в това домакинство ли интервюирате?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 
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CAE002_ 

Сега искам да Ви помоля да сравните финансовото състояние на Вашето домакинство 
преди и след началото на пандемията от Коронавирус.  
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Answer type: None 
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CAHH017_ 

Колко беше общият месечен доход, без данъци и осигуровки, който цялото Ваше 
домакинство имаше в един обичаен месец преди началото на пандемията от Коронавирус?  
 
ИНТЕРВЮЕР: Въведете сумата в български лева.  
  
Answer type: Integer 
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CAE003_ 

Дали Вие или друг член на домакинството получихте допълнителна финансова помощ 
заради пандемията от Коронавирус от Ваш работодател, правителство, роднини, приятели 
и/или други?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 
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CAE004 

Кой ви даде тази финансова подкрепа?  
 
ИНТЕРВЮЕР: Отбележете всички, които са приложими.  
ИНТЕРВЮЕР: Попитайте: "Някакви други?"  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Работодател 

2.  Правителство 

3.  Роднини 

4.  Приятели 

97. Други 
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CAE005_ 

Колко беше най-ниският общ месечен доход, без данъци и вноски, който имаше цялото Ви 
домакинство, включително всяка финансова подкрепа, която може да сте получили след 
началото на пандемията от Коронавирус?  
 
ИНТЕРВЮЕР: Въведете сумата в български лева.  
  
Answer type: Integer 
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CACO007_ 

Като мислите за общия месечен доход на Вашето домакинство от началото на пандемията 
от Коронавирус, бихте ли казали, че Вашето домакинство се справя финансово с големи 
затруднения, с известни затруднения, доста лесно или лесно? 
   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. С големи затруднения 

2. С известни затруднения 

3. Доста лесно 

4. Лесно 
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CAE011_ 

От началото на пандемията от Коронавирус, имахте ли нужда да отложите регулярни 
плащания като наем, ипотека или плащания по заеми, и/или други битови сметки?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 

 
Page 83 

CAE012_ 
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От началото на пандемията от Коронавирус, Вие имахте ли нужда да използвате свои 
спестявания, за да покриете необходимите ежедневни разходи?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 
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CAS001_ 

Сега бих искал/а да чуя за видовете и честотата на контактите, които имате със 
семейството и приятелите си извън Вашия дом.  
  
Answer type: None 
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CAS003_ 

От началото на пандемията от Коронавирус, колко често имахте лични контакти, лице в 
лице, със следните хора извън Вашия дом? Беше ли това ежедневно, няколко пъти 
седмично, веднъж седмично, по-рядко от веднъж седмично, или никога?  
 
Интервюер: Прочетете всяка връзка и проверете подходящия отговор.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS003_1 Собствени деца: 
CAS003_2 Собствени родители: 
CAS003_3 Други роднини: 
CAS003_4 Други близки, които не са роднини като съседи, приятели или колеги: 
Categories: 
1.  Ежедневно 

2.  Няколко пъти седмично 

3.  Веднъж седмично 

4.  По-рядко от веднъж седмично 

5.  Никога 

99. Не се отнася 

-1. Не знам 

-2. Отказ 
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CAS004_ 

От началото на пандемията от Коронавирус колко често имахте контакт по телефона, с 
имейл или други електронни средства със следните хора извън Вашия дом?  
 
Интервюер: Прочетете всяка връзка и проверете подходящия отговор.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS004_1 Собствени деца: 
CAS004_2 Собствени родители: 
CAS004_3 Други роднини: 
CAS004_4 Други близки, които не са роднини като съседи, приятели или колеги: 
Categories: 
1.  Ежедневно 

2.  Няколко пъти седмично 

3.  Веднъж седмично 

4.  По-рядко от веднъж седмично 

5.  Никога 

99. Не се отнася 

-1. Не знам 

-2. Отказ 
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CAS010_ 

От началото на пандемията от Коронавирус помагахте ли на други извън Вашия дом да си 
набавят необходимото, например храна, лекарства или спешни домашни ремонти?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 
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CAS011_ 
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В сравнение с преди пандемията от Коронавирус, колко често помагахте на следните 
хора извън Вашия дом, за получаване на необходимото: по-рядко, както обикновено, или 
по-често?   
 
 Интервюер: Прочетете всяка връзка и проверете подходящия отговор.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS011_1 Собствени деца: 
CAS011_2 Собствени родители: 
CAS011_3 Други роднини: 
CAS011_4 Други близки, които не са роднини като съседи, приятели или колеги: 
Categories: 
1.  По-рядко 

2.  Както обикновено 

3.  По-често 

99. Не се отнася 

-1. Не знам 

-2. Отказ 
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CAS012_ 

От началото на пандемията от Коронавирус полагахте ли лична грижа за други хора извън 
Вашия дом?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 
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CAS013_ 

Колко често полагахте лична грижа за следните хора извън Вашия дом в сравнение с 
времето преди пандемията от Коронавирус: по-рядко, както обикновено, или по-често?  
 
Интервюер: Прочетете всяка връзка и проверете подходящия отговор.  
  
Question type: Table 
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Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS013_1 Собствени деца: 
CAS013_2 Собствени родители: 
CAS013_3 Други роднини: 
CAS013_4 Други близки, които не са роднини като съседи, приятели или колеги: 
Categories: 
1.  По-рядко 

2.  Както обикновено 

3.  По-често 

99. Не се отнася 

-1. Не знам 

-2. Отказ 
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CAS015_ 

От началото на пандемията от Коронавирус, извършвал/а ли сте някаква 
друга доброволческа дейност?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 

 
Page 92 

CAS016_ 

Беше ли по-рядко, както обикновено, или по-често доброволчеството, което правихте 
преди пандемията от Коронавирус?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. По-рядко 

2. Както обикновено 

3. По-често 
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CAS020_ 
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От началото на пандемията от Коронавирус дали са Ви помагали други хора извън 
Вашия дом за Вашите нужди, напр. храна, лекарства или спешни ремонти в 
домакинството?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 
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CAS021_ 

Колко често следните хора извън Вашия дом Ви помагаха за Вашите нужди, в сравнение с 
времето преди пандемията от Коронавирус? По-рядко, както обикновено, или по-често?  
 
Интервюер: Прочетете всяка връзка и проверете подходящия отговор.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS021_1 Собствени деца: 
CAS021_2 Собствени родители: 
CAS021_3 Други роднини: 
CAS021_4 Други близки, които не са роднини като съседи, приятели или колеги: 
Categories: 
1.  По-рядко 

2.  Както обикновено 

3.  По-често 

99. Не се отнася 

-1. Не знам 

-2. Отказ 
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CAS025_ 

Редовно ли получавахте домашна грижа преди началото на пандемията от Коронавирус?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 
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CAS026_ 

От началото на пандемията от Коронавирус срещнахте ли повече трудности при 
получаване на необходимата Ви домашна грижа?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Не 
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CAS027 

Какви трудности бяха това?  
 
ИНТЕРВЮЕР: Оставете респондентът да изреди всички трудности и след това 
отбележете всички, които се отнасят.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1. Трябваше да платя повече, за да получа нужната помощ 

2. Хората, които се грижеха за мен, не можеха да дойдат в дома ми 

3. Други трудности 
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CAS028_ 

Дали хората, които се грижат за Вас носеха предпазни средства като маски или ръкавици?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1.  Да 

5.  Не 

99. Домът ми не е посещава от грижещи се за мен от началото на пандемията 
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CAF001_ 

Сега стигаме до края на интервюто. Това бяха много въпроси за труден момент. Но дори и 
в трудни времена има някои добри неща в живота. Кое беше най-вдъхновяващото Ви 
преживяване от началото на пандемията от Коронавирус, с други думи, нещо, което 
вдъхваше надежда или щастие?  
 
ИНТЕРВЮЕР: НЕ ЧЕТЕТЕ. Оставете респондента да отговори и изберете 
подходящата опция.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Назовава нещо ведната 

2. Колебае се да назове нещо 

3. Не назовава нищо 
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CAF002_ 

И накрая, какво най-много очаквате да правите, когато Коронавирусът се оттегли?  
 
Интервюер: НЕ ЧЕТЕТЕ. Нека респондентът отговори и изберете подходящата 
възможност за отговор.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Назовава нещо ведната 

2. Колебае се да назове нещо 

3. Не назовава нищо 
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CAF003_ 

Благодаря Ви много за любезното сътрудничество. Бъдете здрав/а!  
  
Answer type: None 

 
Page 102 

CAF004_ 
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ИНТЕРВЮЕР: Моля, въведете бележки относно това интервю, които искате да ни 
кажете.  
  
Answer type: Text 
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CAF005_ 

ИНТЕРВЮЕР ПРОВЕРЕТЕ: Кой отговори на въпросите в тази секция?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Само респондентът 

2. Респондентът и упълномощено лице 

3. Само упълномощено лице 

 

Variables 

home 

Assign variable: String 

 

Routing 

if (1 = 1) { 
   assign(home, 
'http://localhost:8080/app/index.html#/households/^hhid;/members/') 
} 
CAA001_  
if (CAA001_ = 5) { 
   CAA002_  
   if (CAA002_ = 1) { 
      CAA003_  
   } 
} elseif (CAA001_ = 1) { 
   CAA004_  
} 
if (CAA002_ = 2 || CAA004_ = 2) { 
   CAA005_  
} 
if (CAA002_ = 1 || CAA004_ = 1 || CAA005_ = 2) { 
   CADN042_  
   CADN002_ (dk,rf) 
   CADN003_ (dk,rf) 
   CAA006_ (dk,rf) 
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   CAA010_ (response) 
   CAPH003_ (dk,rf) 
   CAH002_ (dk,rf) 
   CAH003_ (dk,rf) 
   if (CAH003_ = 1) { 
      CAH004_  
   } 
   CAPH089_  
   CAH006_ (dk,rf) 
   if (CAH006_ = 1) { 
      CAH007_  
   } 
   CAH010_ (dk,rf) 
   if (CAH010_ = 1) { 
      CAH011_  
      CAH012_ (dk,rf) 
      CAH013_ (dk,rf) 
   } 
   CAH014_ (dk,rf) 
   CAH015_ (dk,rf) 
   CAH016_ (dk,rf) 
   CAH017_ (dk,rf) 
   CAH020_ (dk,rf) 
   if (CAH020_ = 1) { 
      CAH021_ (dk,rf) 
   } 
   CAMH002_ (dk,rf) 
   if (CAMH002_ = 1) { 
      CAMH802_ (dk,rf) 
   } 
   CAMH007_ (dk,rf) 
   if (CAMH007_ = 1) { 
      CAMH807_ (dk,rf) 
   } 
   CAMH037_ (dk,rf) 
   if (CAMH037_ = 1 || CAMH037_ = 2) { 
      CAMH837_ (dk,rf) 
   } 
   CAC001_ (response) 
   CAC002_ (dk,rf) 
   if (CAC002_ = 1) { 
      CAC003 (dk,rf) 
   } 
   CAC004_ (dk,rf) 
   if (CAC004_ = 1) { 
      CAC005 (dk,rf) 
   } 
   CAC007_ (dk,rf) 
   if (CAC007_ = 1) { 
      CAC008 (dk,rf) 
   } 
   CAC010_ (dk,rf) 
   if (CAC010_ = 1) { 
      CAC011 (dk,rf) 
   } 
   CAC013_ (dk,rf) 
   if (CAC013_ = 1) { 
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      CAC014 (dk,rf) 
   } 
   CAQ001_ (response) 
   CAQ005_ (dk,rf) 
   if (CAQ005_ = 1) { 
      CAQ006_  
   } 
   CAQ010_ (dk,rf) 
   if (CAQ010_ = 1) { 
      CAQ011_  
   } 
   CAQ015_ (dk,rf) 
   if (CAQ015_ = 1) { 
      CAQ016_  
   } 
   CAQ025_ (dk,rf) 
   if (CAQ025_ = 1) { 
      CAQ027_ (dk,rf) 
      if (CAQ027_ = 3 || CAQ027_ = 4) { 
         CAQ028 (dk,rf) 
      } 
   } 
   CAQ020_ (dk,rf) 
   if (CAQ020_ = 1) { 
      CAQ021_ (dk,rf) 
      CAQ022_ (dk,rf) 
      if (CAQ022_ = 3 || CAQ022_ = 4) { 
         CAQ023 (dk,rf) 
      } 
   } 
   CAW001_ (response) 
   CAEP805_ (dk,rf) 
   if (CAEP805_ = 1) { 
      CAW002_ (dk,rf) 
      if (CAW002_ = 1) { 
         CAW003_ (dk,rf) 
      } 
      CAW010_ (dk,rf) 
      if (CAW010_ != 4) { 
         if (CAW010_ = 1 || CAW010_ = 3) { 
            CAW012_ (dk,rf) 
            CAW013_ (dk,rf) 
         } 
         if (CAW010_ = 2 || CAW010_ = 3) { 
            CAW016_ (dk,rf) 
            CAW017_ (dk,rf) 
         } 
         CAW020_ (dk,rf) 
         CAW021_ (dk,rf) 
         if (CAW021_ = 1) { 
            CAW022_ (dk,rf) 
            if (CAW022_ is response) { 
               CAW023_1 CAW023_2 (dk,rf) 
            } 
         } 
         CAW024_ (dk,rf) 
         if (CAW024_ = 1) { 
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            CAW025_ (dk,rf) 
            if (CAW025_ is response) { 
               CAW026_1 CAW026_2 (dk,rf) 
            } 
         } 
      } 
   } 
   CAE001_ (dk,rf) 
   if (CAE001_ = 1) { 
      CAE002_ (response) 
      CAHH017_ (dk,rf) 
      CAE003_ (dk,rf) 
      if (CAE003_ = 1) { 
         CAE004 (dk,rf) 
      } 
      CAE005_ (dk,rf) 
      CACO007_ (dk,rf) 
      if (CACO007_ = 1 || CACO007_ = 2) { 
         CAE011_ (dk,rf) 
         CAE012_ (dk,rf) 
      } 
   } 
   CAS001_ (response) 
   CAS003_  
   CAS004_  
   CAS010_ (dk,rf) 
   if (CAS010_ = 1) { 
      CAS011_  
   } 
   CAS012_ (dk,rf) 
   if (CAS012_ = 1) { 
      CAS013_  
   } 
   CAS015_ (dk,rf) 
   if (CAS015_ = 1) { 
      CAS016_ (dk,rf) 
   } 
   CAS020_ (dk,rf) 
   if (CAS020_ = 1) { 
      CAS021_  
   } 
   CAS025_ (dk,rf) 
   if (CAS025_ = 1) { 
      CAS026_ (dk,rf) 
      if (CAS026_ = 1) { 
         CAS027 (dk,rf) 
      } 
      CAS028_ (dk,rf) 
   } 
   CAF001_ (dk,rf) 
   CAF002_ (dk,rf) 
   CAF003_ (response) 
} 
CAF004_  
CAF005_  
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