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IF (SampID = FirstTime)

ELSE

SuccesfullyInstalled
Въпросникът беше успешно инсталиран и инициализиран. Моля, затворете интервюто. ; <button>
1. Продължете

IF ((XT_Active = Empty OR (XT_Active = 0))

DN801_Intro (INTRO DEMOGRAPHICS)
Преди известно време Ви изпратихме покана, която съдържа и заявление за защита на лични данни. 
Сега ще Ви покажа това заявление още веднъж и с удоволствие ще отговоря на въпросите, които може да имате.

Нека подчертая, че участието в това интервю е доброволно и информацията се пази поверително. 
Вашите отговори ще се използват само за научни цели в различни анализи, без изследователите да знаят Вашата идентичност. 
Ако стигнем до въпроси, на които не желаете да отговорите, просто ми кажете и ще продължим със следващия въпрос. 
Съгласен/съгласна ли сте да участвате в това изследване?
Дайте заявлението на Р. Отговорете на всички въпроси на Р. 
1. Предоставено е заявление за защита на личните данним Респондентът е съгласен да участва.
2. Заявление за защита на лични данни е предоставено; Респондентът отказва да участва. Не е възможно провеждане на 
интервю.

IF (DN801_Intro = a2)

ENDIF
IF (DN801_Intro = a1)

DN803_AreYouSure (SURE REFUSE TO PARTICIPATE)
Сигурен/а ли сте, че Респондентът отказва да участва?
1. Да, Р отказа. Интервюто се прекратява.
2. Не, Р се съгласи. Интервюто продължава.

DN001b_Intro (INTRO DEMOGRAPHICS B)
Бих искал/а да започнем с няколко въпроса за Вашата биография.
1. Продължете

DN042_Gender (MALE OR FEMALE)
НАБЛЮДЕНИЕ
Отбележете пола на респондента по наблюдение (попитайте, ако не сте сигурен/а)
1. Мъж
2. Жена

DN043_BirthConf (CONFIRM MONTH/YEAR BIRTH)
Може ли само да потвърдя? Вие сте роден/a през Fill; ^FLYearFill;?
1. Да
5. Не

IF (DN043_BirthConf = a5)

ENDIF
IF (DN043_BirthConf = a1)

ELSE

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

DN802_INTRObirth (INTRO BIRTH)
През кой месец и година сте роден/а?
1. Продължете

IF (DN043_BirthConf = a5)

ENDIF

DN002_MoBirth (MONTH OF BIRTH)
МЕСЕЦ:
1. Януари
2. Февруари
3. Март
4. Април
5. Май
6. Юни
7. Юли
8. Август
9. Септември
10. Октомври
11. Ноември
12. Декември

DN003_YearBirth (YEAR OF BIRTH)
ГОДИНА:
NUMBER [1900..2020]

DN004_CountryOfBirth (COUNTRY OF BIRTH)
В България ли сте роден/а?
1. Да
5. Не

IF (DN004_CountryOfBirth = a5)

DN005_OtherCountry (OTHER COUNTRY OF BIRTH)



ENDIF
DN007_Citizenship (CITIZENSHIP COUNTRY)

Имате ли българско гражданство?
1. Да
5. Не

IF (DN007_Citizenship = a1)

ELSE

ENDIF
IF (((((MN001_Country = a1 OR (MN001_Country = a3) OR (MN001_Country = a8) OR (MN001_Country = a19) OR 

(MN001_Country = a22))

ENDIF
DN504_CountryOfBirthMother (COUNTRY BIRTH MOTHER)

В коя държава е родена майка Ви?
STRING

DN505_CountryOfBirthFather (COUNTRY BIRTH FATHER)
В коя държава е роден баща Ви?
STRING

DN010_HighestEdu (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED)
Моля, вижте карта 1. Кой е най-високият сертификат или диплома от училище, който сте придобил/а?
Ако респондентът споменава чуждестранни дипломи/сертификати, моля, попитайте дали той/тя могат да ги отнесат 
към дадените категории; ако не могат, моля, използвайте опция "друго" и въведете в (следващ екран).
1. Без никакво образование/обучение
2. Незавършено начално образование
3. Начално образование
4. Свидетелство за завършено основно образование
5. Удостоверение за придобита 2 - 3 степен на професионална квалификация
6. Свидетелство/Диплома за завършено средно общо образование
7. Свидетелство/Диплома за завършено средно специално образование
8. Диплома за завършен професионален колеж / придобита 4 степен на проф. квалификация

95. Все още няма диплома/все още учи
97. Друго

IF (DN010_HighestEdu = a97)

ENDIF
DN012_FurtherEdu (FURTHER EDUCATION)

Моля, вижте карта 2. Какви дипломи за завършено висше образование или професионална подготовка имате?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
Ако отговорът на респондента е „все още се обучавам по образователна/професионална програма“, моля, попитайте 
дали той/тя вече има някоя от другите дипломи на шоу картата.
SET OF 1. Няма висше образование/професионална подготовка
2. Има образование, но по-малко от завършено полувисше образование
3. Диплома за завършено полувисше образование

В коя държава сте роден/а? Моля, упоменете държавата, в която е родното Ви място към датата на раждането 
Ви.
STRING

DN006_YearToCountry (YEAR CAME TO LIVE IN COUNTRY)
През коя година дойдохте да живеете в България?
NUMBER [1875..2020]

DN503_NationalitySinceBirth (NATIONALTIY SINCE BIRTH)
Роден/а ли сте като гражданин/ка на България?
1. Да
5. Не

IF (DN503_NationalitySinceBirth = a5)

ENDIF

DN502_WhenBecomeCitizen (WHEN CITIZEN)
През коя година станахте гражданин/ка на България?
NUMBER [1900..2020]

IF (DN007_Citizenship = a5)

ENDIF

DN008_OtherCitizenship (OTHER CITIZENSHIP)
Какво е Вашето гражданство?
STRING

DN009_WhereLived (WHERE LIVED SINCE 1989)
Този въпрос не се отнася за България. Натиснете CTRL+R, за да продължите.
1. GDR
2. FRG
3. Elsewhere

DN011_OtherHighestEdu (OTHER HIGHEST EDUCATION)
Какви други сертификати или дипломи от учебно заведение сте придобили?
STRING



ELSE

ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 1 AND (DN044_MaritalStatus = a1) OR ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = 

Empty)))

4. Диплома за висше образование от колеж – Професионален бакалавър
5. Диплома за висше образование - Бакалавър
6. Диплома за висше образование – Магистър / Специалист
7. Докторска степен

95. Все още се обучава/получава професионална подготовка
97. Друго

IF ((97 IN (DN012_FurtherEdu))

ENDIF
DN041_YearsEdu (YEARS EDUCATION)

Колко години сте прекарали в редовно обучение?
Редовно обучение
*включва: получаване на обучение, ангажиране с практическа работа или работа под наблюдение, или преминаване 
на изпити
* изключва: работа на пълен работен ден, домашно обучение, дистанционно обучение, специално обучение на 
местоработата, вечерно училище, почасово частно професионално обучение; гъвкави или почасова програма за 
висше образование и т.н.
NUMBER [0..25]

DN013_WhichOtherEdu (OTHER EDUCATION)
Каква друга диплома за висше образование или професионално обучение имате?
STRING

IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF

DN044_MaritalStatus (MARITAL STATUS CHANGED)
Променило ли се е Вашето семейно положение от последното ни интервю досега?

1. Да, семейното ми положение се промени
5. Не, семейното ми положение не е променено

DN014_MaritalStatus (MARITAL STATUS)
Моля, погледнете шоукарта 3.
Какъв е Вашият семеен статус?
Ако бракът продължава, но партньорът не живее в домакинството поради някаква причина, например пребиваване в 
старчески дом, болница, затвор и т.н., задайте код 3.
1. Женен/омъжена и живеещи заедно със съпруга/съпругата
2. Регистрирано партньорство
3. Женен/омъжена, живеещи отделно от съпруга/съпругата
4. Никога не е бил женен/омъжвана
5. Разведен/а
6. Вдовец/вдовица

IF (DN014_MaritalStatus = a1)

ELSE

IF (MN026_FirstResp = 1)

ENDIF

DN015_YearOfMarriage (YEAR OF MARRIAGE)
През коя година сключихте брак?
NUMBER [1905..2020]

IF (DN015_YearOfMarriage = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - DN015_YearOfMarriage < MN808_AgeRespondent - 12) [Годината на 
сключване на брак трябва да е най-малко 12 години след годината на раждането на респондента! 
Ако годината е правилна, натиснете „анулирай“ и въведете бележка, за да обясните;]

IF (DN014_MaritalStatus = a2)

ELSE

DN016_YearOfPartnership (YEAR of REGISTERED PARTNERSHIP)
През коя година регистрирахте Вашето партньорство?
NUMBER [1905..2020]

IF (DN014_MaritalStatus = a3)

ELSE

DN017_YearOfMarriage (YEAR OF MARRIAGE)
През коя година сключихте брак?
NUMBER [1905..2020]



ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty) AND (((DN014_MaritalStatus = a3 OR 

(DN014_MaritalStatus = a5) OR (DN014_MaritalStatus = a6)))

ENDIF
ENDIF

IF (DN014_MaritalStatus = a5)

ELSE

ENDIF

DN018_DivorcedSinceWhen (SINCE WHEN DIVORCED)
През коя година се разведохте?
При повече от един развод, въведете годината на последния развод

IF (DN014_MaritalStatus = a6)

ENDIF

DN019_WidowedSinceWhen (SINCE WHEN WIDOWED)
През коя година станахте[вдовица/ вдовец]?
Въведете годината на смъртта на партньора

DN020_AgePart (AGE OF PARTNER)
През коя година e роден/а [Вашата/ Вашия][бивша/ бивш/ покойна/ покоен][съпруг/ съпруга]?
Запишете годината на раждане на последния/последната съпруг/а
NUMBER [1895..2005]

DN021_HighestEduPart (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER)
Моля, вижте карта 1. Кой е най-високият училищен сертификат или диплома, които[Вашата/ Вашия][бивша/ 
бивш/ покойна/ покоен][съпруг/ съпруга] е [придобила/ придобил]?
Ако респондентът споменава чуждестранни дипломи/сертификати, моля, попитайте дали той/тя може да ги 
отнесе към дадените категории; ако не могат, моля, използвайте опция "друго" и въведете в (следващ екран).
1. Без никакво образование/обучение
2. Незавършено начално образование
3. Начално образование
4. Свидетелство за завършено основно образование
5. Удостоверение за придобита 2 - 3 степен на професионална квалификация
6. Свидетелство/Диплома за завършено средно общо образование
7. Свидетелство/Диплома за завършено средно специално образование
8. Диплома за завършен професионален колеж / придобита 4 степен на проф. квалификация

95. Все още няма диплома/все още учи
97. Друго

IF (DN021_HighestEduPart = a97)

ENDIF
DN023_FurtherEduPart (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER)

Моля, вижте карта 2. Какви дипломи за висше образование или професионална подготовка има[Вашата/ 
Вашия][бивша/ бивш/ покойна/ покоен][съпруг/ съпруга]?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF 1. Няма висше образование/професионална подготовка
2. Има образование, но по-малко от завършено полувисше образование
3. Диплома за завършено полувисше образование
4. Диплома за висше образование от колеж – Професионален бакалавър
5. Диплома за висше образование - Бакалавър
6. Диплома за висше образование – Магистър / Специалист
7. Докторска степен

95. Все още се обучава/получава професионална подготовка
97. Друго

IF ((97 IN (DN023_FurtherEduPart))

DN022_OtherHighestEduPart (OTHER HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE PARTNER OBTAINED)
Какъв друг сертификат или диплома е [Вашия/ Вашата][бивша/ бивш/ покойна/ покоен][съпруг/ 
съпруга] придобил/а?
STRING

DN024_WhichOtherEduPart (OTHER EDUCATION PARTNER)
Какво друго висше образование или професионална подготовка има[Вашата/ Вашия][бивша/ бивш/ 
покойна/ покоен][съпруг/ съпруга]?
STRING



ENDIF
IF (Sec_DN1.DN801_Intro = a1)

ENDIF
IF (MN005_ModeQues = a1)

ENDIF
DN038_IntCheck (INTERVIEWER CHECK DN)

ПРОВЕРЕТЕ: Кой отговори на въпросите в тази секция?
1. Само респондентът
2. Респондентът и упълномощено лице
3. Само упълномощено лице

ENDIF
ENDIF

DN040_PartnerOutsideHH (PARTNER OUTSIDE HOUSEHOLD)
Имате ли партньор, който живее извън това домакинство?
1. Да
5. Не

IF (((SN IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

IF (MN030_socnet = 1)

SN014_Privacy (INTRODUCTION PRIVACY SN)

Следващия блок от въпроси трябва да бъдат зададени на респондента насаме. Ако има други лица в стаята, 
моля, припомнете им, че тази част от интервюто е от поверителен характер и всеки респондент сам трябва да 
отговори на тези въпроси. 

Начало на интервю без упълномощено лице. Ако респондентът не е в състояние да отговори на никой от тези 
въпроси сам, натиснете CTRL-K на всеки въпрос. 
1. Няма нужда от обяснение, респондентът е интервюиран сам
2. Обясних поверителния характер на интервюто на трети лица, напуснаха стаята
3. Обясних поверителния характер на интервюто на трети лица, не напуснаха стаята

IF (SN014_Privacy = RESPONSE)

SN001_Introduction (INTRODUCTION SN)
Сега ще Ви задам няколко въпроса за връзките Ви с други хора. Повечето хора споделят с другите за 
добрите и лошите неща, които им се случват, за проблемите, които имат, или за важни грижи, които 
могат да имат. Като погледнете назад към последните 12 месеца, кои са хората, с които Вие най-често 
говорехте за важни неща? Такива хора може да бъдат членове на Вашето семейство, приятели, съседи 
или други познати. Моля, посочете тези хора чрез техните собствени имена. 
1. Продължете

IF (SN001_Introduction = Refusal)

ELSE

LOOP cnt := 1 TO 6

IF ((cnt > 1 AND ([cnt - 1].SN002a_NoMore = a5))

ELSE

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF
IF (SN002a_NoMore = a1)

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

SN002a_NoMore (Any more)
Има ли други хора (с които Вие често обсъждате неща, които са важни 
за Вас)?
Натиснете "1. Да" веднага, когато е очевидно, че има такива хора
1. Да
5. Не

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF
IF (((SN002_Roster = Refusal OR (SN002_Roster = DontKnow) OR 

(SN002_Roster = 991))

ELSE

SN002_Roster (FIRST NAME OF ROSTER N)
Моля, посочете малкото име на човека, с когото Вие [НАЙ-ЧЕСТО/ често]
обсъждате неща, които са важни за Вас:
[ако Р не може да назове такъв човек, въведете 991]
STRING

SN005_NetworkRelationship (NETWORK RELATIONSHIP)



ENDLOOP
SN003a_AnyoneElse (ANY MORE)

Има ли още някой (друг), който е много важен за Вас по друга причина?
1. Да
5. Не

IF (SN003a_AnyoneElse = a1)

ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF

Каква е връзката на ^SN002_Roster; с Вас?
Попитайте, ако е необходимо: Значи, този човек е Вашия/вашата ...
1. Съпруг/съпруга/Партньор
2. Майка
3. Баща
4. Свекърва/тъща
5. Свекър/тъст
6. Доведена майка
7. Доведен баща
8. Брат
9. Сестра
10. Дете
11. Доведено дете/детето на Вашия настоящ партньор
12. Зет
13. Снаха
14. Внук
15. Дядо/баба
16. Леля
17. Чичо
18. Племенница
19. Племенник
20. Друг роднина
21. Приятел
22. (бивш) колега/съработник
23. Съсед
24. Бивш съпруг/съпруга/партньор
25. Свещеник, проповедник или друго духовно лице
26. Терапевт или друг професионален помощник
27. Домашен помощник/предоставящ здравна грижа в дома
96. Нито едно от тези

SN003_AnyoneElse (FIRST NAME OF ROSTER 7)
Моля, посочете името на човека, който е важен за Вас по друга причина. 
STRING

IF (SN003_AnyoneElse = RESPONSE)

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF
IF (SN002a_NoMore = a1)

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

SN002a_NoMore (Any more)
Има ли други хора (с които Вие често обсъждате неща, които са важни 
за Вас)?
Натиснете "1. Да" веднага, когато е очевидно, че има такива хора
1. Да
5. Не

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF
IF (((SN002_Roster = Refusal OR (SN002_Roster = DontKnow) OR 

(SN002_Roster = 991))

ELSE

SN002_Roster (FIRST NAME OF ROSTER N)
Моля, посочете малкото име на човека, с когото Вие [НАЙ-ЧЕСТО/ често]
обсъждате неща, които са важни за Вас:
[ако Р не може да назове такъв човек, въведете 991]
STRING

SN005_NetworkRelationship (NETWORK RELATIONSHIP)
Каква е връзката на ^SN002_Roster; с Вас?
Попитайте, ако е необходимо: Значи, този човек е Вашия/вашата ...
1. Съпруг/съпруга/Партньор
2. Майка
3. Баща
4. Свекърва/тъща
5. Свекър/тъст
6. Доведена майка
7. Доведен баща
8. Брат



ENDIF
IF (Sizeofsocialnetwork > 0)

ENDIF

ENDIF
[7] 

ENDIF

9. Сестра
10. Дете
11. Доведено дете/детето на Вашия настоящ партньор
12. Зет
13. Снаха
14. Внук
15. Дядо/баба
16. Леля
17. Чичо
18. Племенница
19. Племенник
20. Друг роднина
21. Приятел
22. (бивш) колега/съработник
23. Съсед
24. Бивш съпруг/съпруга/партньор
25. Свещеник, проповедник или друго духовно лице
26. Терапевт или друг професионален помощник
27. Домашен помощник/предоставящ здравна грижа в дома
96. Нито едно от тези

SN008_Intro_closeness (INTRODUCTION CLOSENESS)
Сега, бих искал/а да Ви задам няколко въпроса за хората, които са Ви близки.
1. Продължете

LOOP cnt := 1 TO 7

IF (NOT((((SN_Roster[cnt].SN002_Roster = DontKnow OR (SN_Roster
[cnt].SN002_Roster = Refusal) OR (SN_Roster[cnt].SN002_Roster = Empty) OR 
(SN_Roster[cnt].SN002_Roster = 991)))

IF (FLRosterName <> Empty)

IF ((FLRosterRelation = a10 OR (FLRosterRelation = a11))

IF (MN006_NumFamR <> 1)

IF (num_of_preloadchildren > 0)

SN018_PreloadMatch (LINK TO PRELOAD CHILD)
Вие току що споменахте Вашето дете ^FLRosterName;. 
Бих искал/а да потвърдим дали това дете е споменато 
от Вашия/Вашата партньор/ка или в предишно 
интервю.
Отбележете детето, ако присъства в списъка
^PreloadChild[1];
^PreloadChild[2];
^PreloadChild[3];
^PreloadChild[4];
^PreloadChild[5];
^PreloadChild[6];
^PreloadChild[7];
^PreloadChild[8];
^PreloadChild[9];
^PreloadChild[10];
^PreloadChild[11];
^PreloadChild[12];
^PreloadChild[13];
^PreloadChild[14];
^PreloadChild[15];
^PreloadChild[16];
^PreloadChild[17];
^PreloadChild[18];
^PreloadChild[19];
^PreloadChild[20];
96. Друго дете ;

IF ((SN018_PreloadMatch = RESPONSE AND 
(SN018_PreloadMatch <> a96))

ELSE

SN005a_Gender (NETWORK PERSON GENDER)

Кодирайте пол 
на ^FLRosterName; ^localRelationText;
1. Мъж
2. Жена

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Моля, погледнете в Шоу карта 4
Къде 
живее ^FLRosterName; ^localRelationText;  ?
1. В същото домакинство
2. В същата сграда
3. На разстояние по-малко от един километър
4. На разстояние от 1 до 5 километра
5. На разстояние от 5 до 25 километра
6. На разстояние от 25 до 100 километра



ELSE

ENDIF
IF (NOT((FLRosterRelation = a2 OR (FLRosterRelation = a3)))

ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF

7. На разстояние от 100 до 500 километра
8. На разстояние от над 500 километра

SN005a_Gender (NETWORK PERSON GENDER)

Кодирайте пол на ^FLRosterName; ^localRelationText;
1. Мъж
2. Жена

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Моля, погледнете в Шоу карта 4
Къде живее ^FLRosterName; ^localRelationText;  ?
1. В същото домакинство
2. В същата сграда
3. На разстояние по-малко от един километър
4. На разстояние от 1 до 5 километра
5. На разстояние от 5 до 25 километра
6. На разстояние от 25 до 100 километра
7. На разстояние от 100 до 500 километра
8. На разстояние от над 500 километра

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Моля, погледнете в Шоу карта 4
Къде живее ^FLRosterName; ^localRelationText;  ?
1. В същото домакинство
2. В същата сграда
3. На разстояние по-малко от един километър
4. На разстояние от 1 до 5 километра
5. На разстояние от 5 до 25 километра
6. На разстояние от 25 до 100 километра
7. На разстояние от 100 до 500 километра
8. На разстояние от над 500 километра

IF ((FLRosterRelation = a1 AND ((MN002_Person[1].MaritalStatus = 
a1 OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = a2)))

ELSE

ENDIF

IF (((((((FLRosterRelation = a3 OR (FLRosterRelation = a5) OR 
(FLRosterRelation = a7) OR (FLRosterRelation = a8) OR 
(FLRosterRelation = a12) OR (FLRosterRelation = a17) OR 
(FLRosterRelation = a19))

ELSE

ENDIF
IF (NOT((FLRosterRelation = a2 OR (FLRosterRelation = a3)))

ENDIF

IF (((((((FLRosterRelation = a2 OR (FLRosterRelation = 
a4) OR (FLRosterRelation = a6) OR (FLRosterRelation = 
a9) OR (FLRosterRelation = a13) OR (FLRosterRelation = 
a16) OR (FLRosterRelation = a18))

ELSE

ENDIF

SN005a_Gender (NETWORK PERSON GENDER)

Кодирайте пол 
на ^FLRosterName; ^localRelationText;
1. Мъж
2. Жена

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Моля, погледнете в Шоу карта 4
Къде живее ^FLRosterName; ^localRelationText;  ?
1. В същото домакинство
2. В същата сграда
3. На разстояние по-малко от един километър
4. На разстояние от 1 до 5 километра
5. На разстояние от 5 до 25 километра
6. На разстояние от 25 до 100 километра
7. На разстояние от 100 до 500 километра
8. На разстояние от над 500 километра

IF (NOT(SN006_NetworkProximity = a1))

SN007_NetworkContact (NETWORK CONTACT)
През последните дванадесет месеца, колко често Вие 
контактувахте, лично, по телефона, по пощата, чрез имейл 



ENDIF
LOOP X := 1 TO 14

ENDIF
IF (Sizeofsocialnetwork = 0)

ELSE

ENDIF

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF
SN009_Network_Closeness (Network Closeness)

Доколко близки се чувствате с ^FLRosterName; ^localRelationText;?
Прочетете
1. Не много близки
2. Донякъде близки
3. Много близки
4. Изключително близки

IF (FLRosterRelation = a1)

ELSE

ENDIF

ENDIF

или чрез други електронни средства 
с ^FLRosterName; ^localRelationText;?
1. Ежедневно
2. Няколко пъти седмично
3. Приблизително веднъж седмично
4. Приблизително веднъж на две седмици
5. Приблизително веднъж месечно
6. По-малко от веднъж месечно
7. Никога

IF (MN005_ModeQues = a1)

ENDIF

SN027_YearOfBirthSNMember (YEAR OF BIRTH SN MEMBER)
През коя година се 
роди ^FLRosterName; ^localRelationText;?
Ако респондентът не знае точната година на раждане, 
попитайте за приблизителна оценка.
NUMBER [1875..2020]

IF (NOT((FLRosterRelation = a10 OR (FLRosterRelation = a11)))

ELSE

ENDIF

SN027_YearOfBirthSNMember (YEAR OF BIRTH SN MEMBER)
През коя година се 
роди ^FLRosterName; ^localRelationText;?
Ако респондентът не знае точната година на раждане, 
попитайте за приблизителна оценка.
NUMBER [1875..2020]

IF (((FLRosterRelation = a10 OR (FLRosterRelation = a11) 
AND (MN006_NumFamR <> 1))

ENDIF

IF ((SN018_PreloadMatch = RESPONSE AND 
(SN018_PreloadMatch <> a96))

ELSE

ENDIF

SN027_YearOfBirthSNMember (YEAR OF BIRTH SN 

MEMBER)
През коя година се 
роди ^FLRosterName; ^localRelationText;?
Ако респондентът не знае точната година на 
раждане, попитайте за приблизителна оценка.
NUMBER [1875..2020]

SN017_Network_Satisfaction (EMPTY NETWORK SATISFACTION)
Посочихте, че няма никой, с когото да обсъждате важни въпроси, и никой, който да е важен 
за вас по други причини. По скалата от 0-10, където 0 означава напълно неудовлетворен и 
10 означава напълно удовлетворен, доколко сте удовлетворен/а от тази (ситуация)?
NUMBER [0..10]

SN012_Network_Satisfaction (NETWORK SATISFACTION)
Като цяло, по скалата от 0 до 10, където 0 означава напълно неудовлетворен и 10 означава 
напълно удовлетворен, доколко сте удовлетворен/а от [връзката, която имате с лицето/ 
връзката, която имате с всички лица] за която говорихме току-що?
NUMBER [0..10]

IF ((pName[X] <> Empty AND (pName[X] <> ))

IF (NOT((((((((((((((FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[1] = Empty AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[2] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[3] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[4] = Empty) AND 



ENDLOOP
SN015_Who_present (WHO WAS PRESENT)

Посочете кой присъстваше на тази секция въпроси
1. Само респондентът
2. Партньорът присъстваше
3. Дете/деца присъстваха
4. Други

ENDIF

(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[5] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[6] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[7] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[8] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[9] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[10] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[11] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[12] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[13] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[14] = Empty)))

ELSE

ENDIF
[X] 

THIS_INTERVIEW (Link to)
[Както може би си спомняте, при предишното интервю Вие също споменахте някои 
хора, които са били важни за Вас по това време./ Както може би си спомняте, при 
предишното интервю Вие споменахте някои хора, които са били важни за Вас по това 
време.][Сега бихме искали да сравните тези хора с другите, които посочихте днес, за 
да разберем кои ще споменете отново и кои не.]

При предишното интервю споменахте ^piName; ^piRelation;. Ще го/я посочите ли и 
днес?
Ако респондентът потвърди, че ^piName; е посочен/а и днес, проверете ПЪРВО 
списъка по-долу за ^piName; и въведете съответния номер. 
Ако ^piName; не е споменат/а днес, въведете 96 (Лице, непосочено отново този път).

Лица, посочени този път:
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[1];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[2];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[3];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[4];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[5];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[6];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[7];
96. Лицето не е упоменато отново този път ;

IF ((THIS_INTERVIEW = RESPONSE AND (THIS_INTERVIEW <> a96))

ELSE

ENDIF

IF (piRelation <> TempRelationshipString)

ENDIF

SN840_Confirm (Confirm mismatched relation)
Връзката, която посочихте по-рано ^piName; ^piRelation; се различава 
от връзката, която посочвате сега ^TempRelationshipString;. Дали това е 
същото лице?
Ако респондентът каже, че ^piName; е свързан погрешно, моля върнете 
се обратно като използвате лявата стрелка и поправете Вашия отговор.
1. Да, същото лице

IF (THIS_INTERVIEW = a96)

ENDIF

SN023_whathappnd (What happened)
^FL_SN023_2;^FL_SN023_3;
Каква е основната причина този път да не споменете ^piName; 
^piRelation;?
1. Забравих, ^piName; трябва да бъде включен/а
2. Аз се преместих
3. ^piName; се премести
4. ^piName; почина
5. Разболях се или имах здравословни проблеми
6. ^piName; се разболя или имаше здравословни проблеми
7. Респондентът не разпознава името на човека
8. Вече не сме близки
9. Грешка, ^piName; БЕШЕ споменат/а този път
97. Друга причина

CHECK: (NOT((SN023_whathappnd = a9 AND (THIS_INTERVIEW = a96))) 
[Моля, върнете се на предходния въпрос и свържете това лице 
правилно_start; ^piName; Моля, върнете се на предходния въпрос и 
свържете това лице правилно_end;]

SN023_whathappnd (What happened)
^FL_SN023_2;^FL_SN023_3;
Каква е основната причина този път да не споменете ^piName; ^piRelation;?
1. Забравих, ^piName; трябва да бъде включен/а
2. Аз се преместих
3. ^piName; се премести
4. ^piName; почина
5. Разболях се или имах здравословни проблеми
6. ^piName; се разболя или имаше здравословни проблеми
7. Респондентът не разпознава името на човека
8. Вече не сме близки
9. Грешка, ^piName; БЕШЕ споменат/а този път
97. Друга причина



ENDIF
DN888_IntroductionDNTwo

Сега бих искал/а да Ви задам няколко въпроса относно Вашата биография.
1. Продължете

IF ((Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5 OR (Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1))

ENDIF

ENDIF
SN841_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SN)

ПРОВЕРЕТЕ: Кой отговори на въпросите в тази секция?
1. Респондентът
2. Не е отговорено в секцията (интервю с упълномощено лице)

CHECK: (NOT((count(SN015_Who_present) > 1 AND ((a1 IN (SN015_Who_present)))) [Не може да избере - 
само респондентът - с друга категория;]

IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND 
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))

ELSE

ENDIF

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
[Вашата/ Вашия] [родна/ роден] [майка/ баща] още ли е жива/жив?
1. Да
5. Не

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

ENDIF

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
През коя година почина [Вашата/ Вашия][майка/ баща]?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
На колко години беше[Вашата/ Вашия][майка/ баща], когато[тя/ той] почина?
NUMBER [10..120]

IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
На каква възраст е[Вашата/ Вашия][майка/ баща] сега?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Възрастта 
трябва да бъде най-малко десет години над възрастта на респондента. Ако 
възрастта е правилна, моля, натиснете „анулирай“ и въведете бележка, за да 
обясните;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
На каква възраст е[Вашата/ Вашия][майка/ баща] сега?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Възрастта трябва да 
бъде най-малко десет години над възрастта на респондента. Ако възрастта е правилна, 
моля, натиснете „анулирай“ и въведете бележка, за да обясните;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Моля погледнете в шоу карта 5. Като цяло, кое от посочените най-добре описва трудовия статус на [Вашата/ 
Вашия][майка/ баща], когато сте бил/а на 10 години?
1. Пенсиониран
2. Зает или самонает (включително работещ за семеен бизнес)
3. Безработен
4. Перманентно болен или с трайни увреждания
5. Грижи се за дома
97. Друго

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)



ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Моля, погледнете шоу карта 1. Каква е най-високата степен на образование или диплома от учебно заведение, 
която има [Вашата/ Вашия][майка/ баща]?
Ако респондентът посочи чуждестранна степен/сертификат, моля попитайте дали той/тя може да ги приравни 
към посочените във въпроса категории. Ако не може, моля използвайте опцията "друго" и запишете (в 
следващия прозорец).
1. Без никакво образование/обучение
2. Незавършено начално образование
3. Начално образование
4. Свидетелство за завършено основно образование
5. Удостоверение за придобита 2 - 3 степен на професионална квалификация
6. Свидетелство/Диплома за завършено средно общо образование
7. Свидетелство/Диплома за завършено средно специално образование
8. Диплома за завършен професионален колеж / придобита 4 степен на проф. квалификация

95. Все още няма диплома/все още учи
97. Друго

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Моля, погледнете шоу карта 2. Какви дипломи за завършено висше образование или професионална 
подготовка има [Вашата/ Вашия][майка/ баща]? 
Кодирайте всичко
SET OF 1. Няма висше образование/професионална подготовка
2. Има образование, но по-малко от завършено полувисше образование
3. Диплома за завършено полувисше образование
4. Диплома за висше образование от колеж – Професионален бакалавър
5. Диплома за висше образование - Бакалавър
6. Диплома за висше образование – Магистър / Специалист
7. Докторска степен

95. Все още се обучава/получава професионална подготовка
97. Друго

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

Каква беше работата, която [Вашата/ Вашия][майка/ баща] имаше, когато бяхте на 10 години? Моля, 
дайте точното наименование или длъжност.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Сега ще потърся тази работа в официалните наименования от нашата база данни.
Напишете отново името на работата и изберете най-близкото име от падащия списък. Ако 
навигирате или превъртите надолу, ще намерите повече имена.
Ако не намерите името на работата, помолете Р да помисли за друго име на работата или да даде 
по-широко или по-специфично пояснение на работната позиция. 
Ако изобщо не можете да намерите добро съвпадение, въведете 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Моля, потвърдете, че избрахте коректното име на работата: 
^DN029c_JobOfParent10Code; 

Ако това не е коректното име на работата, върнете се и изберете най-доброто съвпадение 
от падащия списък. 
1. Потвърдете и продължете

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Какъв друг училищен сертификат или степен от учебно заведение има [Вашата/ Вашия][майка/ баща]?
STRING

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Какви други степени на завършено висше образование или професионална подготовка има [Вашата/ 
Вашия][майка/ баща]?



ELSE

ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
[2]

ENDIF

STRING

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

ELSE

ENDIF

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Моля, вижте шоукарта 4. Къде живее [Вашата/ Вашия][майка/ баща] ?
1. В същото домакинство
2. В същата сграда
3. На разстояние по-малко от един километър
4. На разстояние от 1 до 5 километра
5. На разстояние от 5 до 25 километра
6. На разстояние от 25 до 100 километра
7. На разстояние от 100 до 500 километра
8. На разстояние от над 500 километра

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Как бихте описали здравето на[Вашата/ Вашия][майка/ баща]? Бихте ли казали, че е
Прочетете на глас. ;
1. Отличeн/а/о
2. Много добър/а/о
3. Добър/а/о
4. Среден/а/о
5. Лош/а/о

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
През последните дванадесет месеца колко често сте били в контакт с[Вашата/ Вашия]
[майка/ баща] лично, по телефона, чрез пощенска кореспонденция, имейл или други 
електронни средства?
1. Ежедневно
2. Няколко пъти седмично
3. Приблизително веднъж седмично
4. Приблизително веднъж на две седмици
5. Приблизително веднъж месечно
6. По-малко от веднъж месечно
7. Никога

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Как бихте описали здравето на[Вашата/ Вашия][майка/ баща]? Бихте ли казали, че е
Прочетете на глас. ;
1. Отличeн/а/о
2. Много добър/а/о
3. Добър/а/о
4. Среден/а/о
5. Лош/а/о

IF (piParentAlive = 1)

IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND 
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))

ELSE

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
[Вашата/ Вашия] [родна/ роден] [майка/ баща] още ли е жива/жив?
1. Да
5. Не

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
През коя година почина [Вашата/ Вашия][майка/ баща]?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
На колко години беше[Вашата/ Вашия][майка/ баща], когато[тя/ той] почина?
NUMBER [10..120]

IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
На каква възраст е[Вашата/ Вашия][майка/ баща] сега?



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF
ENDIF

NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Възрастта 
трябва да бъде най-малко десет години над възрастта на респондента. Ако 
възрастта е правилна, моля, натиснете „анулирай“ и въведете бележка, за да 
обясните;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
На каква възраст е[Вашата/ Вашия][майка/ баща] сега?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Възрастта трябва да 
бъде най-малко десет години над възрастта на респондента. Ако възрастта е правилна, 
моля, натиснете „анулирай“ и въведете бележка, за да обясните;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Моля погледнете в шоу карта 5. Като цяло, кое от посочените най-добре описва трудовия статус на [Вашата/ 
Вашия][майка/ баща], когато сте бил/а на 10 години?
1. Пенсиониран
2. Зает или самонает (включително работещ за семеен бизнес)
3. Безработен
4. Перманентно болен или с трайни увреждания
5. Грижи се за дома
97. Друго

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Моля, погледнете шоу карта 1. Каква е най-високата степен на образование или диплома от учебно заведение, 
която има [Вашата/ Вашия][майка/ баща]?
Ако респондентът посочи чуждестранна степен/сертификат, моля попитайте дали той/тя може да ги приравни 
към посочените във въпроса категории. Ако не може, моля използвайте опцията "друго" и запишете (в 
следващия прозорец).
1. Без никакво образование/обучение
2. Незавършено начално образование
3. Начално образование
4. Свидетелство за завършено основно образование
5. Удостоверение за придобита 2 - 3 степен на професионална квалификация
6. Свидетелство/Диплома за завършено средно общо образование
7. Свидетелство/Диплома за завършено средно специално образование
8. Диплома за завършен професионален колеж / придобита 4 степен на проф. квалификация

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Каква беше работата, която [Вашата/ Вашия][майка/ баща] имаше, когато бяхте на 10 години? Моля, 
дайте точното наименование или длъжност.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Сега ще потърся тази работа в официалните наименования от нашата база данни.
Напишете отново името на работата и изберете най-близкото име от падащия списък. Ако 
навигирате или превъртите надолу, ще намерите повече имена.
Ако не намерите името на работата, помолете Р да помисли за друго име на работата или да даде 
по-широко или по-специфично пояснение на работната позиция. 
Ако изобщо не можете да намерите добро съвпадение, въведете 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Моля, потвърдете, че избрахте коректното име на работата: 
^DN029c_JobOfParent10Code; 

Ако това не е коректното име на работата, върнете се и изберете най-доброто съвпадение 
от падащия списък. 
1. Потвърдете и продължете



ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

95. Все още няма диплома/все още учи
97. Друго

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Моля, погледнете шоу карта 2. Какви дипломи за завършено висше образование или професионална 
подготовка има [Вашата/ Вашия][майка/ баща]? 
Кодирайте всичко
SET OF 1. Няма висше образование/професионална подготовка
2. Има образование, но по-малко от завършено полувисше образование
3. Диплома за завършено полувисше образование
4. Диплома за висше образование от колеж – Професионален бакалавър
5. Диплома за висше образование - Бакалавър
6. Диплома за висше образование – Магистър / Специалист
7. Докторска степен

95. Все още се обучава/получава професионална подготовка
97. Друго

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Какъв друг училищен сертификат или степен от учебно заведение има [Вашата/ Вашия][майка/ баща]?
STRING

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Какви други степени на завършено висше образование или професионална подготовка има [Вашата/ 
Вашия][майка/ баща]?
STRING

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

ELSE

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Моля, вижте шоукарта 4. Къде живее [Вашата/ Вашия][майка/ баща] ?
1. В същото домакинство
2. В същата сграда
3. На разстояние по-малко от един километър
4. На разстояние от 1 до 5 километра
5. На разстояние от 5 до 25 километра
6. На разстояние от 25 до 100 километра
7. На разстояние от 100 до 500 километра
8. На разстояние от над 500 километра

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Как бихте описали здравето на[Вашата/ Вашия][майка/ баща]? Бихте ли казали, че е
Прочетете на глас. ;
1. Отличeн/а/о
2. Много добър/а/о
3. Добър/а/о
4. Среден/а/о
5. Лош/а/о

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
През последните дванадесет месеца колко често сте били в контакт с[Вашата/ Вашия]
[майка/ баща] лично, по телефона, чрез пощенска кореспонденция, имейл или други 
електронни средства?
1. Ежедневно
2. Няколко пъти седмично
3. Приблизително веднъж седмично
4. Приблизително веднъж на две седмици
5. Приблизително веднъж месечно
6. По-малко от веднъж месечно
7. Никога

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Как бихте описали здравето на[Вашата/ Вашия][майка/ баща]? Бихте ли казали, че е
Прочетете на глас. ;



ENDIF
IF ((Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5 OR (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1))

ENDIF
[2] 

ENDIF

1. Отличeн/а/о
2. Много добър/а/о
3. Добър/а/о
4. Среден/а/о
5. Лош/а/о

IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND 
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))

ELSE

ENDIF

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
[Вашата/ Вашия] [родна/ роден] [майка/ баща] още ли е жива/жив?
1. Да
5. Не

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

ENDIF

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
През коя година почина [Вашата/ Вашия][майка/ баща]?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
На колко години беше[Вашата/ Вашия][майка/ баща], когато[тя/ той] почина?
NUMBER [10..120]

IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
На каква възраст е[Вашата/ Вашия][майка/ баща] сега?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Възрастта 
трябва да бъде най-малко десет години над възрастта на респондента. Ако 
възрастта е правилна, моля, натиснете „анулирай“ и въведете бележка, за да 
обясните;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
На каква възраст е[Вашата/ Вашия][майка/ баща] сега?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Възрастта трябва да 
бъде най-малко десет години над възрастта на респондента. Ако възрастта е правилна, 
моля, натиснете „анулирай“ и въведете бележка, за да обясните;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Моля погледнете в шоу карта 5. Като цяло, кое от посочените най-добре описва трудовия статус на [Вашата/ 
Вашия][майка/ баща], когато сте бил/а на 10 години?
1. Пенсиониран
2. Зает или самонает (включително работещ за семеен бизнес)
3. Безработен
4. Перманентно болен или с трайни увреждания
5. Грижи се за дома
97. Друго

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Каква беше работата, която [Вашата/ Вашия][майка/ баща] имаше, когато бяхте на 10 години? Моля, 
дайте точното наименование или длъжност.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))



ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Моля, погледнете шоу карта 1. Каква е най-високата степен на образование или диплома от учебно заведение, 
която има [Вашата/ Вашия][майка/ баща]?
Ако респондентът посочи чуждестранна степен/сертификат, моля попитайте дали той/тя може да ги приравни 
към посочените във въпроса категории. Ако не може, моля използвайте опцията "друго" и запишете (в 
следващия прозорец).
1. Без никакво образование/обучение
2. Незавършено начално образование
3. Начално образование
4. Свидетелство за завършено основно образование
5. Удостоверение за придобита 2 - 3 степен на професионална квалификация
6. Свидетелство/Диплома за завършено средно общо образование
7. Свидетелство/Диплома за завършено средно специално образование
8. Диплома за завършен професионален колеж / придобита 4 степен на проф. квалификация

95. Все още няма диплома/все още учи
97. Друго

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Моля, погледнете шоу карта 2. Какви дипломи за завършено висше образование или професионална 
подготовка има [Вашата/ Вашия][майка/ баща]? 
Кодирайте всичко
SET OF 1. Няма висше образование/професионална подготовка
2. Има образование, но по-малко от завършено полувисше образование
3. Диплома за завършено полувисше образование
4. Диплома за висше образование от колеж – Професионален бакалавър
5. Диплома за висше образование - Бакалавър
6. Диплома за висше образование – Магистър / Специалист
7. Докторска степен

95. Все още се обучава/получава професионална подготовка
97. Друго

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Сега ще потърся тази работа в официалните наименования от нашата база данни.
Напишете отново името на работата и изберете най-близкото име от падащия списък. Ако 
навигирате или превъртите надолу, ще намерите повече имена.
Ако не намерите името на работата, помолете Р да помисли за друго име на работата или да даде 
по-широко или по-специфично пояснение на работната позиция. 
Ако изобщо не можете да намерите добро съвпадение, въведете 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Моля, потвърдете, че избрахте коректното име на работата: 
^DN029c_JobOfParent10Code; 

Ако това не е коректното име на работата, върнете се и изберете най-доброто съвпадение 
от падащия списък. 
1. Потвърдете и продължете

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Какъв друг училищен сертификат или степен от учебно заведение има [Вашата/ Вашия][майка/ баща]?
STRING

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Какви други степени на завършено висше образование или професионална подготовка има [Вашата/ 
Вашия][майка/ баща]?
STRING



ELSE

ENDIF
[1]

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

ELSE

ENDIF

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Моля, вижте шоукарта 4. Къде живее [Вашата/ Вашия][майка/ баща] ?
1. В същото домакинство
2. В същата сграда
3. На разстояние по-малко от един километър
4. На разстояние от 1 до 5 километра
5. На разстояние от 5 до 25 километра
6. На разстояние от 25 до 100 километра
7. На разстояние от 100 до 500 километра
8. На разстояние от над 500 километра

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Как бихте описали здравето на[Вашата/ Вашия][майка/ баща]? Бихте ли казали, че е
Прочетете на глас. ;
1. Отличeн/а/о
2. Много добър/а/о
3. Добър/а/о
4. Среден/а/о
5. Лош/а/о

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
През последните дванадесет месеца колко често сте били в контакт с[Вашата/ Вашия]
[майка/ баща] лично, по телефона, чрез пощенска кореспонденция, имейл или други 
електронни средства?
1. Ежедневно
2. Няколко пъти седмично
3. Приблизително веднъж седмично
4. Приблизително веднъж на две седмици
5. Приблизително веднъж месечно
6. По-малко от веднъж месечно
7. Никога

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Как бихте описали здравето на[Вашата/ Вашия][майка/ баща]? Бихте ли казали, че е
Прочетете на глас. ;
1. Отличeн/а/о
2. Много добър/а/о
3. Добър/а/о
4. Среден/а/о
5. Лош/а/о

IF (piParentAlive = 1)

IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND 
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))

ELSE

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
[Вашата/ Вашия] [родна/ роден] [майка/ баща] още ли е жива/жив?
1. Да
5. Не

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
През коя година почина [Вашата/ Вашия][майка/ баща]?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
На колко години беше[Вашата/ Вашия][майка/ баща], когато[тя/ той] почина?
NUMBER [10..120]

IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
На каква възраст е[Вашата/ Вашия][майка/ баща] сега?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Възрастта 
трябва да бъде най-малко десет години над възрастта на респондента. Ако 
възрастта е правилна, моля, натиснете „анулирай“ и въведете бележка, за да 
обясните;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
На каква възраст е[Вашата/ Вашия][майка/ баща] сега?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Възрастта трябва да 
бъде най-малко десет години над възрастта на респондента. Ако възрастта е правилна, 
моля, натиснете „анулирай“ и въведете бележка, за да обясните;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Моля погледнете в шоу карта 5. Като цяло, кое от посочените най-добре описва трудовия статус на [Вашата/ 
Вашия][майка/ баща], когато сте бил/а на 10 години?
1. Пенсиониран
2. Зает или самонает (включително работещ за семеен бизнес)
3. Безработен
4. Перманентно болен или с трайни увреждания
5. Грижи се за дома
97. Друго

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Моля, погледнете шоу карта 1. Каква е най-високата степен на образование или диплома от учебно заведение, 
която има [Вашата/ Вашия][майка/ баща]?
Ако респондентът посочи чуждестранна степен/сертификат, моля попитайте дали той/тя може да ги приравни 
към посочените във въпроса категории. Ако не може, моля използвайте опцията "друго" и запишете (в 
следващия прозорец).
1. Без никакво образование/обучение
2. Незавършено начално образование
3. Начално образование
4. Свидетелство за завършено основно образование
5. Удостоверение за придобита 2 - 3 степен на професионална квалификация
6. Свидетелство/Диплома за завършено средно общо образование
7. Свидетелство/Диплома за завършено средно специално образование
8. Диплома за завършен професионален колеж / придобита 4 степен на проф. квалификация

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Каква беше работата, която [Вашата/ Вашия][майка/ баща] имаше, когато бяхте на 10 години? Моля, 
дайте точното наименование или длъжност.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Сега ще потърся тази работа в официалните наименования от нашата база данни.
Напишете отново името на работата и изберете най-близкото име от падащия списък. Ако 
навигирате или превъртите надолу, ще намерите повече имена.
Ако не намерите името на работата, помолете Р да помисли за друго име на работата или да даде 
по-широко или по-специфично пояснение на работната позиция. 
Ако изобщо не можете да намерите добро съвпадение, въведете 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Моля, потвърдете, че избрахте коректното име на работата: 
^DN029c_JobOfParent10Code; 

Ако това не е коректното име на работата, върнете се и изберете най-доброто съвпадение 
от падащия списък. 
1. Потвърдете и продължете



ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

95. Все още няма диплома/все още учи
97. Друго

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Моля, погледнете шоу карта 2. Какви дипломи за завършено висше образование или професионална 
подготовка има [Вашата/ Вашия][майка/ баща]? 
Кодирайте всичко
SET OF 1. Няма висше образование/професионална подготовка
2. Има образование, но по-малко от завършено полувисше образование
3. Диплома за завършено полувисше образование
4. Диплома за висше образование от колеж – Професионален бакалавър
5. Диплома за висше образование - Бакалавър
6. Диплома за висше образование – Магистър / Специалист
7. Докторска степен

95. Все още се обучава/получава професионална подготовка
97. Друго

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Какъв друг училищен сертификат или степен от учебно заведение има [Вашата/ Вашия][майка/ баща]?
STRING

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Какви други степени на завършено висше образование или професионална подготовка има [Вашата/ 
Вашия][майка/ баща]?
STRING

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

ELSE

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Моля, вижте шоукарта 4. Къде живее [Вашата/ Вашия][майка/ баща] ?
1. В същото домакинство
2. В същата сграда
3. На разстояние по-малко от един километър
4. На разстояние от 1 до 5 километра
5. На разстояние от 5 до 25 километра
6. На разстояние от 25 до 100 километра
7. На разстояние от 100 до 500 километра
8. На разстояние от над 500 километра

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Как бихте описали здравето на[Вашата/ Вашия][майка/ баща]? Бихте ли казали, че е
Прочетете на глас. ;
1. Отличeн/а/о
2. Много добър/а/о
3. Добър/а/о
4. Среден/а/о
5. Лош/а/о

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
През последните дванадесет месеца колко често сте били в контакт с[Вашата/ Вашия]
[майка/ баща] лично, по телефона, чрез пощенска кореспонденция, имейл или други 
електронни средства?
1. Ежедневно
2. Няколко пъти седмично
3. Приблизително веднъж седмично
4. Приблизително веднъж на две седмици
5. Приблизително веднъж месечно
6. По-малко от веднъж месечно
7. Никога

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Как бихте описали здравето на[Вашата/ Вашия][майка/ баща]? Бихте ли казали, че е
Прочетете на глас. ;
1. Отличeн/а/о
2. Много добър/а/о
3. Добър/а/о



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (((DN034_AnySiblings = a1 OR (Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive > 0) OR ((MN101_Longitudinal = 1 AND 

(Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive = Empty)))

ENDIF
IF (((DN034_AnySiblings = a1 OR (Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive > 0) OR ((MN101_Longitudinal = 1 AND 

(Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive = Empty)))

ENDIF
IF (((CH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
[1] 

ENDIF

4. Среден/а/о
5. Лош/а/о

DN034_AnySiblings (EVER HAD ANY SIBLINGS)
Някога имали ли сте братя и сестри?
Включете небиологичните братя и сестри
1. Да
5. Не

IF (DN034_AnySiblings = a1)

ENDIF

DN035_OldestYoungestBetweenChild (OLDEST YOUNGEST CHILD)
Говорейки за Вашите братя и сестри, Вие кое дете сте - най-голямото, най-малкото или по средата?
1. Най-голямото
2. Най-малкото
3. По средата

DN036_HowManyBrothersAlive (HOW MANY BROTHERS ALIVE)
Колко братя имате, които са все още живи?
Включете небиологичните
NUMBER [0..20]

DN037_HowManySistersAlive (HOW MANY SISTERS ALIVE)
А колко сестри имате, които са все още живи?
Включете небиологичните
NUMBER [0..20]

IF (MN006_NumFamR = 1)

CH001_NumberOfChildren (NUMBER OF CHILDREN)
Сега ще Ви задам няколко въпроса относно децата Ви. Колко деца имате, които са все още живи? Моля, 
вземете предвид всички родни деца, приемни, осиновени и доведени деца [включително тези на] [Вашия 
съпруг/ Вашата съпруга/ Вашия партньор] [{Name of partner/spouse}].
NUMBER [0..20]

CHECK: (NOT((Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0 AND ((CH001_NumberOfChildren = 0 OR 
(CH001_NumberOfChildren = Empty)))) [Споменахте деца в модула Социална мрежа, моля, поправете.;] IF 
(CH001_NumberOfChildren > 0)

IF ((NOT(Preload.PreloadedChildren[1].Name = Empty) OR (Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0))

ELSE

ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 20

CH201_ChildByINTRO (INTRO PRELOADED CHILDREN)
Ще прочета списъка с всички деца, за които говорихме [днес/ днес или в предишно интервю]. 
Някои от Вашите деца може да са два пъти в този списък, други може да липсват или да има 
липсваща или неправилна информация за някои от децата. Бих желал/а да прегледаме този 
списък с Вас и да се уверим, че имаме пълна и правилна информация за всички родни, приемни, 
осиновени и доведени деца. Интересуваме се от децата, които са все още живи.
1. Продължете

CH603_IntroTextChildren (INTRO IF NO SN OR PRELOADED CHILDREN)
Бихме желали да узнаем повече за[това дете/ тези деца. Нека да започнем с най-големите деца]. 
Още веднъж, моля, имайте предвид всички родни, приемни, осиновени и доведени деца
[включително тези на съпруга Ви/ включително тези на съпругата Ви/ включително тези на 
партньора Ви].
1. Продължете

IF (NOT(Preload.PreloadedChildren[cnt].Kidcom = Empty))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Имате ли [{динамичен конструиран текст, базиран на начина на зареждане на 
дете}]?

Още веднъж, моля, помислете за всички родни, приемни, осиновени и 
доведени деца [, включително тези на] [Вашия съпруг/ Вашата съпруга/ Вашия 
партньор/ Вашата партньорка]
[Ако дете е вписано два пъти, изтрийте второто въвеждане с категория "6. Да, 



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Детето беше споменато в Социалната мрежа и затова може 
би се появява два пъти. Моля, проверете и ако същото дете е посочено два пъти, изберете 
опция 6 вместо 97;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF

но вече е споменато по-рано", и запазете първото]
Преглед на децата:;
1. Да
[2. Да, но името, полът или годината на раждане на детето е неправилно/а]
[3. Не, дете от партньор, с който Р. е разделен.]
[4. Не, детето е починало]
[5. Не, детето не е известно/ 5. Не]
[6. Да, но вече е споменато по-рано]
[97. Не, друга причина]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Имате ли [{динамичен конструиран текст, базиран на начина на 
зареждане на дете}]?

Още веднъж, моля, помислете за всички родни, приемни, осиновени и 
доведени деца [, включително тези на] [Вашия съпруг/ Вашата съпруга/ 
Вашия партньор/ Вашата партньорка]
[Ако дете е вписано два пъти, изтрийте второто въвеждане с категория 
"6. Да, но вече е споменато по-рано", и запазете първото]
Преглед на децата:;
1. Да
[2. Да, но името, полът или годината на раждане на детето е 
неправилно/а]
[3. Не, дете от партньор, с който Р. е разделен.]
[4. Не, детето е починало]
[5. Не, детето не е известно/ 5. Не]
[6. Да, но вече е споменато по-рано]
[97. Не, друга причина]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Имате ли [{динамичен конструиран текст, базиран на начина на 
зареждане на дете}]?

Още веднъж, моля, помислете за всички родни, приемни, осиновени и 
доведени деца [, включително тези на] [Вашия съпруг/ Вашата съпруга/ 
Вашия партньор/ Вашата партньорка]
[Ако дете е вписано два пъти, изтрийте второто въвеждане с категория 
"6. Да, но вече е споменато по-рано", и запазете първото]
Преглед на децата:;
1. Да
[2. Да, но името, полът или годината на раждане на детето е 
неправилно/а]
[3. Не, дете от партньор, с който Р. е разделен.]
[4. Не, детето е починало]
[5. Не, детето не е известно/ 5. Не]
[6. Да, но вече е споменато по-рано]
[97. Не, друга причина]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Какво е [правилното] първо име на [това/ Вашето следващо] дете?
Моля въведете/потвърдете първото име.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Какво е [правилното] първо име на [това/ Вашето следващо] дете?
Моля въведете/потвърдете първото име.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мъж или жена е?
Попитайте само ако не е ясно
1. Мъж
2. Жена

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мъж или жена е?
Попитайте само ако не е ясно



ELSE

ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

1. Мъж
2. Жена

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
През коя година беше роден/а ^CH004_FirstNameOfChild;?
Моля, въведете/потвърдете годината на раждането
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
През коя година беше роден/а ^CH004_FirstNameOfChild;?
Моля, въведете/потвърдете годината на раждането
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Какво е [правилното] първо име на [това/ Вашето следващо] дете?
Моля въведете/потвърдете първото име.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мъж или жена е?
Попитайте само ако не е ясно
1. Мъж
2. Жена

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
През коя година беше роден/а ^CH004_FirstNameOfChild;?
Моля, въведете/потвърдете годината на раждането
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH CHILD)

На кое дете, което беше вече споменато по-рано, съответства 
^FL_CHILD_NAME;?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0 AND (Sec_SN.SN_Child[cnt - sn_start].Name = 
Response))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Имате ли [{динамичен конструиран текст, базиран на начина на 
зареждане на дете}]?

Още веднъж, моля, помислете за всички родни, приемни, осиновени и 



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Детето беше споменато в Социалната мрежа и затова 
може би се появява два пъти. Моля, проверете и ако същото дете е посочено два пъти, 
изберете опция 6 вместо 97;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF

доведени деца [, включително тези на] [Вашия съпруг/ Вашата съпруга/ 
Вашия партньор/ Вашата партньорка]
[Ако дете е вписано два пъти, изтрийте второто въвеждане с категория 
"6. Да, но вече е споменато по-рано", и запазете първото]
Преглед на децата:;
1. Да
[2. Да, но името, полът или годината на раждане на детето е 
неправилно/а]
[3. Не, дете от партньор, с който Р. е разделен.]
[4. Не, детето е починало]
[5. Не, детето не е известно/ 5. Не]
[6. Да, но вече е споменато по-рано]
[97. Не, друга причина]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Имате ли [{динамичен конструиран текст, базиран на начина на 
зареждане на дете}]?

Още веднъж, моля, помислете за всички родни, приемни, 
осиновени и доведени деца [, включително тези на] [Вашия 
съпруг/ Вашата съпруга/ Вашия партньор/ Вашата партньорка]
[Ако дете е вписано два пъти, изтрийте второто въвеждане с 
категория "6. Да, но вече е споменато по-рано", и запазете 
първото]
Преглед на децата:;
1. Да
[2. Да, но името, полът или годината на раждане на детето е 
неправилно/а]
[3. Не, дете от партньор, с който Р. е разделен.]
[4. Не, детето е починало]
[5. Не, детето не е известно/ 5. Не]
[6. Да, но вече е споменато по-рано]
[97. Не, друга причина]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Имате ли [{динамичен конструиран текст, базиран на начина на 
зареждане на дете}]?

Още веднъж, моля, помислете за всички родни, приемни, 
осиновени и доведени деца [, включително тези на] [Вашия 
съпруг/ Вашата съпруга/ Вашия партньор/ Вашата партньорка]
[Ако дете е вписано два пъти, изтрийте второто въвеждане с 
категория "6. Да, но вече е споменато по-рано", и запазете 
първото]
Преглед на децата:;
1. Да
[2. Да, но името, полът или годината на раждане на детето е 
неправилно/а]
[3. Не, дете от партньор, с който Р. е разделен.]
[4. Не, детето е починало]
[5. Не, детето не е известно/ 5. Не]
[6. Да, но вече е споменато по-рано]
[97. Не, друга причина]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Какво е [правилното] първо име на [това/ Вашето следващо] дете?
Моля въведете/потвърдете първото име.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Какво е [правилното] първо име на [това/ Вашето следващо] дете?
Моля въведете/потвърдете първото име.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мъж или жена е?
Попитайте само ако не е ясно
1. Мъж
2. Жена



ELSE

ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мъж или жена е?
Попитайте само ако не е ясно
1. Мъж
2. Жена

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
През коя година беше роден/а ^CH004_FirstNameOfChild;?
Моля, въведете/потвърдете годината на раждането
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
През коя година беше роден/а ^CH004_FirstNameOfChild;?
Моля, въведете/потвърдете годината на раждането
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Какво е [правилното] първо име на [това/ Вашето следващо] дете?
Моля въведете/потвърдете първото име.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мъж или жена е?
Попитайте само ако не е ясно
1. Мъж
2. Жена

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
През коя година беше роден/а ^CH004_FirstNameOfChild;?
Моля, въведете/потвърдете годината на раждането
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH CHILD)

На кое дете, което беше вече споменато по-рано, съответства 
^FL_CHILD_NAME;?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF (NOT(Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom = Empty))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Детето беше споменато в Социалната мрежа и 
затова може би се появява два пъти. Моля, проверете и ако същото дете е 
посочено два пъти, изберете опция 6 вместо 97;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF

Имате ли [{динамичен конструиран текст, базиран на начина на 
зареждане на дете}]?

Още веднъж, моля, помислете за всички родни, приемни, 
осиновени и доведени деца [, включително тези на] [Вашия 
съпруг/ Вашата съпруга/ Вашия партньор/ Вашата партньорка]
[Ако дете е вписано два пъти, изтрийте второто въвеждане с 
категория "6. Да, но вече е споменато по-рано", и запазете 
първото]
Преглед на децата:;
1. Да
[2. Да, но името, полът или годината на раждане на детето е 
неправилно/а]
[3. Не, дете от партньор, с който Р. е разделен.]
[4. Не, детето е починало]
[5. Не, детето не е известно/ 5. Не]
[6. Да, но вече е споменато по-рано]
[97. Не, друга причина]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Имате ли [{динамичен конструиран текст, базиран на 
начина на зареждане на дете}]?

Още веднъж, моля, помислете за всички родни, приемни, 
осиновени и доведени деца [, включително тези на] [Вашия 
съпруг/ Вашата съпруга/ Вашия партньор/ Вашата 
партньорка]
[Ако дете е вписано два пъти, изтрийте второто въвеждане с 
категория "6. Да, но вече е споменато по-рано", и запазете 
първото]
Преглед на децата:;
1. Да
[2. Да, но името, полът или годината на раждане на детето е 
неправилно/а]
[3. Не, дете от партньор, с който Р. е разделен.]
[4. Не, детето е починало]
[5. Не, детето не е известно/ 5. Не]
[6. Да, но вече е споменато по-рано]
[97. Не, друга причина]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Имате ли [{динамичен конструиран текст, базиран на 
начина на зареждане на дете}]?

Още веднъж, моля, помислете за всички родни, приемни, 
осиновени и доведени деца [, включително тези на] [Вашия 
съпруг/ Вашата съпруга/ Вашия партньор/ Вашата 
партньорка]
[Ако дете е вписано два пъти, изтрийте второто въвеждане с 
категория "6. Да, но вече е споменато по-рано", и запазете 
първото]
Преглед на децата:;
1. Да
[2. Да, но името, полът или годината на раждане на детето е 
неправилно/а]
[3. Не, дете от партньор, с който Р. е разделен.]
[4. Не, детето е починало]
[5. Не, детето не е известно/ 5. Не]
[6. Да, но вече е споменато по-рано]
[97. Не, друга причина]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Какво е [правилното] първо име на [това/ Вашето следващо] дете?
Моля въведете/потвърдете първото име.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Какво е [правилното] първо име на [това/ Вашето следващо] дете?
Моля въведете/потвърдете първото име.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)



ELSE

ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мъж или жена е?
Попитайте само ако не е ясно
1. Мъж
2. Жена

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мъж или жена е?
Попитайте само ако не е ясно
1. Мъж
2. Жена

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
През коя година беше 
роден/а ^CH004_FirstNameOfChild;?
Моля, въведете/потвърдете годината на раждането
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
През коя година беше 
роден/а ^CH004_FirstNameOfChild;?
Моля, въведете/потвърдете годината на раждането
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Какво е [правилното] първо име на [това/ Вашето следващо] дете?
Моля въведете/потвърдете първото име.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мъж или жена е?
Попитайте само ако не е ясно
1. Мъж
2. Жена

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
През коя година беше роден/а ^CH004_FirstNameOfChild;?
Моля, въведете/потвърдете годината на раждането
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH CHILD)

На кое дете, което беше вече споменато по-рано, 
съответства ^FL_CHILD_NAME;?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];



IF ((Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0 AND (Sec_SN.SN_Child[cnt - 
sn_start - 1].Name = Response))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = 
Empty)))

ELSE

ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Детето беше споменато в Социалната 
мрежа и затова може би се появява два пъти. Моля, проверете и ако 
същото дете е посочено два пъти, изберете опция 6 вместо 97;] IF 
(CH001a_ChildCheck = a1)

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Имате ли [{динамичен конструиран текст, базиран на 
начина на зареждане на дете}]?

Още веднъж, моля, помислете за всички родни, приемни, 
осиновени и доведени деца [, включително тези на] [Вашия 
съпруг/ Вашата съпруга/ Вашия партньор/ Вашата 
партньорка]
[Ако дете е вписано два пъти, изтрийте второто въвеждане с 
категория "6. Да, но вече е споменато по-рано", и запазете 
първото]
Преглед на децата:;
1. Да
[2. Да, но името, полът или годината на раждане на детето е 
неправилно/а]
[3. Не, дете от партньор, с който Р. е разделен.]
[4. Не, детето е починало]
[5. Не, детето не е известно/ 5. Не]
[6. Да, но вече е споменато по-рано]
[97. Не, друга причина]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Имате ли [{динамичен конструиран текст, базиран на 
начина на зареждане на дете}]?

Още веднъж, моля, помислете за всички родни, 
приемни, осиновени и доведени деца [, включително 
тези на] [Вашия съпруг/ Вашата съпруга/ Вашия 
партньор/ Вашата партньорка]
[Ако дете е вписано два пъти, изтрийте второто 
въвеждане с категория "6. Да, но вече е споменато 
по-рано", и запазете първото]
Преглед на децата:;
1. Да
[2. Да, но името, полът или годината на раждане на 
детето е неправилно/а]
[3. Не, дете от партньор, с който Р. е разделен.]
[4. Не, детето е починало]
[5. Не, детето не е известно/ 5. Не]
[6. Да, но вече е споменато по-рано]
[97. Не, друга причина]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Имате ли [{динамичен конструиран текст, базиран на 
начина на зареждане на дете}]?

Още веднъж, моля, помислете за всички родни, 
приемни, осиновени и доведени деца [, включително 
тези на] [Вашия съпруг/ Вашата съпруга/ Вашия 
партньор/ Вашата партньорка]
[Ако дете е вписано два пъти, изтрийте второто 
въвеждане с категория "6. Да, но вече е споменато 
по-рано", и запазете първото]
Преглед на децата:;
1. Да
[2. Да, но името, полът или годината на раждане на 
детето е неправилно/а]
[3. Не, дете от партньор, с който Р. е разделен.]
[4. Не, детето е починало]
[5. Не, детето не е известно/ 5. Не]
[6. Да, но вече е споменато по-рано]
[97. Не, друга причина]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Какво е [правилното] първо име на [това/ Вашето 
следващо] дете?
Моля въведете/потвърдете първото име.



ELSE

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Какво е [правилното] първо име на [това/ Вашето 
следващо] дете?
Моля въведете/потвърдете първото име.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мъж или жена е?
Попитайте само ако не е ясно
1. Мъж
2. Жена

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мъж или жена е?
Попитайте само ако не е ясно
1. Мъж
2. Жена

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
През коя година беше 
роден/а ^CH004_FirstNameOfChild;?
Моля, въведете/потвърдете годината на 
раждането
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
През коя година беше 
роден/а ^CH004_FirstNameOfChild;?
Моля, въведете/потвърдете годината на 
раждането
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Какво е [правилното] първо име на [това/ Вашето 
следващо] дете?
Моля въведете/потвърдете първото име.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мъж или жена е?
Попитайте само ако не е ясно
1. Мъж
2. Жена

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
През коя година беше роден/а ^CH004_FirstNameOfChild;?
Моля, въведете/потвърдете годината на раждането
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 
OR (piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 
0)) AND (CH001a_ChildCheck = a6))

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH 

CHILD)

На кое дете, което беше вече споменато по-рано, 
съответства ^FL_CHILD_NAME;?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];



ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF
ENDIF

^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = a5 AND (Child[cnt - 
1].CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ELSE
%CHECK[check_1_[cnt]]%

IF ((Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = RESPONSE AND (Child[cnt - 
1].CH001a_ChildCheck <> a5))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR 
(imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Имате ли [{динамичен конструиран текст, 
базиран на начина на зареждане на дете}]?

Още веднъж, моля, помислете за всички родни, 
приемни, осиновени и доведени деца [, 
включително тези на] [Вашия съпруг/ Вашата 
съпруга/ Вашия партньор/ Вашата партньорка]
[Ако дете е вписано два пъти, изтрийте второто 
въвеждане с категория "6. Да, но вече е 
споменато по-рано", и запазете първото]
Преглед на децата:;
1. Да
[2. Да, но името, полът или годината на 
раждане на детето е неправилно/а]
[3. Не, дете от партньор, с който Р. е разделен.]
[4. Не, детето е починало]
[5. Не, детето не е известно/ 5. Не]
[6. Да, но вече е споменато по-рано]
[97. Не, друга причина]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Имате ли [{динамичен конструиран текст, 
базиран на начина на зареждане на 
дете}]?

Още веднъж, моля, помислете за всички 
родни, приемни, осиновени и доведени 
деца [, включително тези на] [Вашия 
съпруг/ Вашата съпруга/ Вашия 
партньор/ Вашата партньорка]
[Ако дете е вписано два пъти, изтрийте 
второто въвеждане с категория "6. Да, но 
вече е споменато по-рано", и запазете 
първото]
Преглед на децата:;
1. Да
[2. Да, но името, полът или годината на 
раждане на детето е неправилно/а]
[3. Не, дете от партньор, с който Р. е 
разделен.]
[4. Не, детето е починало]
[5. Не, детето не е известно/ 5. Не]
[6. Да, но вече е споменато по-рано]
[97. Не, друга причина]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Имате ли [{динамичен конструиран текст, 
базиран на начина на зареждане на 
дете}]?

Още веднъж, моля, помислете за всички 
родни, приемни, осиновени и доведени 
деца [, включително тези на] [Вашия 
съпруг/ Вашата съпруга/ Вашия 



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND 
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = Empty)))) 
[Детето беше споменато в Социалната мрежа и затова може би 
се появява два пъти. Моля, проверете и ако същото дете е 
посочено два пъти, изберете опция 6 вместо 97;] IF 
(CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF
ENDIF

партньор/ Вашата партньорка]
[Ако дете е вписано два пъти, изтрийте 
второто въвеждане с категория "6. Да, но 
вече е споменато по-рано", и запазете 
първото]
Преглед на децата:;
1. Да
[2. Да, но името, полът или годината на 
раждане на детето е неправилно/а]
[3. Не, дете от партньор, с който Р. е 
разделен.]
[4. Не, детето е починало]
[5. Не, детето не е известно/ 5. Не]
[6. Да, но вече е споменато по-рано]
[97. Не, друга причина]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Какво е [правилното] първо име на [това/ 
Вашето следващо] дете?
Моля въведете/потвърдете първото име.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Какво е [правилното] първо име на [това/ 
Вашето следващо] дете?
Моля въведете/потвърдете първото име.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мъж или жена 
е?
Попитайте само ако не е ясно
1. Мъж
2. Жена

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мъж или жена 
е?
Попитайте само ако не е ясно
1. Мъж
2. Жена

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF 

BIRTH CHILD N)
През коя година беше 
роден/а ^CH004_FirstNameOfChild;?
Моля, въведете/потвърдете 
годината на раждането
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF 

BIRTH CHILD N)
През коя година беше 
роден/а ^CH004_FirstNameOfChild;?
Моля, въведете/потвърдете 
годината на раждането
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)



ELSE

ENDIF
[cnt]

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Какво е [правилното] първо име на [това/ 
Вашето следващо] дете?
Моля въведете/потвърдете първото име.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мъж или жена е?
Попитайте само ако не е ясно
1. Мъж
2. Жена

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
През коя година беше 
роден/а ^CH004_FirstNameOfChild;?
Моля, въведете/потвърдете годината на 
раждането
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR 
(((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex 
= Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL TO WHICH CHILD)

На кое дете, което беше вече споменато 
по-рано, съответства ^FL_CHILD_NAME;?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild <> Empty OR 
(NOT(Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom = Empty)))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR 
(imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Имате ли [{динамичен конструиран текст, 
базиран на начина на зареждане на 
дете}]?

Още веднъж, моля, помислете за всички 
родни, приемни, осиновени и доведени 
деца [, включително тези на] [Вашия 
съпруг/ Вашата съпруга/ Вашия 
партньор/ Вашата партньорка]
[Ако дете е вписано два пъти, изтрийте 
второто въвеждане с категория "6. Да, но 
вече е споменато по-рано", и запазете 
първото]
Преглед на децата:;
1. Да
[2. Да, но името, полът или годината на 
раждане на детето е неправилно/а]
[3. Не, дете от партньор, с който Р. е 
разделен.]
[4. Не, детето е починало]
[5. Не, детето не е известно/ 5. Не]
[6. Да, но вече е споменато по-рано]
[97. Не, друга причина]



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND 
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = 
Empty)))) [Детето беше споменато в Социалната мрежа 
и затова може би се появява два пъти. Моля, проверете 
и ако същото дете е посочено два пъти, изберете опция 
6 вместо 97;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ENDIF

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Имате ли [{динамичен конструиран 
текст, базиран на начина на 
зареждане на дете}]?

Още веднъж, моля, помислете за 
всички родни, приемни, осиновени 
и доведени деца [, включително 
тези на] [Вашия съпруг/ Вашата 
съпруга/ Вашия партньор/ Вашата 
партньорка]
[Ако дете е вписано два пъти, 
изтрийте второто въвеждане с 
категория "6. Да, но вече е 
споменато по-рано", и запазете 
първото]
Преглед на децата:;
1. Да
[2. Да, но името, полът или 
годината на раждане на детето е 
неправилно/а]
[3. Не, дете от партньор, с който Р. 
е разделен.]
[4. Не, детето е починало]
[5. Не, детето не е известно/ 5. Не]
[6. Да, но вече е споменато по-
рано]
[97. Не, друга причина]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Имате ли [{динамичен конструиран 
текст, базиран на начина на 
зареждане на дете}]?

Още веднъж, моля, помислете за 
всички родни, приемни, осиновени 
и доведени деца [, включително 
тези на] [Вашия съпруг/ Вашата 
съпруга/ Вашия партньор/ Вашата 
партньорка]
[Ако дете е вписано два пъти, 
изтрийте второто въвеждане с 
категория "6. Да, но вече е 
споменато по-рано", и запазете 
първото]
Преглед на децата:;
1. Да
[2. Да, но името, полът или 
годината на раждане на детето е 
неправилно/а]
[3. Не, дете от партньор, с който Р. 
е разделен.]
[4. Не, детето е починало]
[5. Не, детето не е известно/ 5. Не]
[6. Да, но вече е споменато по-
рано]
[97. Не, друга причина]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5;

Какво е [правилното] първо име на 
[това/ Вашето следващо] дете?
Моля въведете/потвърдете първото име.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5;

Какво е [правилното] първо име на 
[това/ Вашето следващо] дете?
Моля въведете/потвърдете първото име.
STRING



ELSE
ENDIF

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мъж или 
жена е?
Попитайте само ако не е ясно
1. Мъж
2. Жена

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мъж или 
жена е?
Попитайте само ако не е ясно
1. Мъж
2. Жена

IF (CH006_YearOfBirthChildN = 
Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

През коя година беше 
роден/а ^CH004_FirstNameOfChild;?
Моля, въведете/потвърдете 
годината на раждането
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

През коя година беше 
роден/а ^CH004_FirstNameOfChild;?
Моля, въведете/потвърдете 
годината на раждането
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5;

Какво е [правилното] първо име на 
[това/ Вашето следващо] дете?
Моля въведете/потвърдете първото име.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мъж или жена 
е?
Попитайте само ако не е ясно
1. Мъж
2. Жена

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH 

CHILD N)
През коя година беше 
роден/а ^CH004_FirstNameOfChild;?
Моля, въведете/потвърдете годината на 
раждането
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR 
(((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND 
(piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL TO WHICH CHILD)

На кое дете, което беше вече 
споменато по-рано, съответства 
^FL_CHILD_NAME;?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];



ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF
ENDIF

^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((cnt = 1 AND (GridSize > 0))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 
OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Имате ли [{динамичен конструиран 
текст, базиран на начина на 
зареждане на дете}]?

Още веднъж, моля, помислете за 
всички родни, приемни, осиновени 
и доведени деца [, включително 
тези на] [Вашия съпруг/ Вашата 
съпруга/ Вашия партньор/ Вашата 
партньорка]
[Ако дете е вписано два пъти, 
изтрийте второто въвеждане с 
категория "6. Да, но вече е 
споменато по-рано", и запазете 
първото]
Преглед на децата:;
1. Да
[2. Да, но името, полът или 
годината на раждане на детето е 
неправилно/а]
[3. Не, дете от партньор, с който Р. 
е разделен.]
[4. Не, детето е починало]
[5. Не, детето не е известно/ 5. Не]
[6. Да, но вече е споменато по-
рано]
[97. Не, друга причина]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD 

CONFIRM)
Имате ли [{динамичен 
конструиран текст, базиран 
на начина на зареждане на 
дете}]?

Още веднъж, моля, 
помислете за всички родни, 
приемни, осиновени и 
доведени деца [, 
включително тези 
на] [Вашия съпруг/ Вашата 
съпруга/ Вашия партньор/ 
Вашата партньорка]
[Ако дете е вписано два 
пъти, изтрийте второто 
въвеждане с категория "6. 
Да, но вече е споменато по-
рано", и запазете първото]
Преглед на децата:;
1. Да
[2. Да, но името, полът или 
годината на раждане на 
детето е неправилно/а]
[3. Не, дете от партньор, с 
който Р. е разделен.]
[4. Не, детето е починало]
[5. Не, детето не е известно/ 
5. Не]
[6. Да, но вече е споменато 
по-рано]
[97. Не, друга причина]



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND 
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex 
= Empty)))) [Детето беше споменато в 
Социалната мрежа и затова може би се появява 
два пъти. Моля, проверете и ако същото дете е 
посочено два пъти, изберете опция 6 вместо 97;]

IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ENDIF
ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD 

CONFIRM)
Имате ли [{динамичен 
конструиран текст, базиран 
на начина на зареждане на 
дете}]?

Още веднъж, моля, 
помислете за всички родни, 
приемни, осиновени и 
доведени деца [, 
включително тези 
на] [Вашия съпруг/ Вашата 
съпруга/ Вашия партньор/ 
Вашата партньорка]
[Ако дете е вписано два 
пъти, изтрийте второто 
въвеждане с категория "6. 
Да, но вече е споменато по-
рано", и запазете първото]
Преглед на децата:;
1. Да
[2. Да, но името, полът или 
годината на раждане на 
детето е неправилно/а]
[3. Не, дете от партньор, с 
който Р. е разделен.]
[4. Не, детето е починало]
[5. Не, детето не е известно/ 
5. Не]
[6. Да, но вече е споменато 
по-рано]
[97. Не, друга причина]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = 

Empty))

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME 

OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Какво е [правилното] първо име на 
[това/ Вашето следващо] дете?
Моля въведете/потвърдете първото 
име.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME 

OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Какво е [правилното] първо име на 
[това/ Вашето следващо] дете?
Моля въведете/потвърдете първото 
име.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

CH005_SexOfChildN (SEX OF 

CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; 
мъж или жена е?
Попитайте само ако не е 
ясно
1. Мъж
2. Жена

CH005_SexOfChildN (SEX OF 

CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; 
мъж или жена е?
Попитайте само ако не е 
ясно
1. Мъж
2. Жена



ELSE
ENDIF

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = 

Empty))

ENDIF

IF (CH006_YearOfBirthChildN
= Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

През коя година беше 
роден/а ^CH004_FirstNameOfChild;?
Моля, 
въведете/потвърдете 
годината на 
раждането
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

През коя година беше 
роден/а ^CH004_FirstNameOfChild;?
Моля, 
въведете/потвърдете 
годината на 
раждането
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME 

OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Какво е [правилното] първо име на 
[това/ Вашето следващо] дете?
Моля въведете/потвърдете първото 
име.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мъж или 
жена е?
Попитайте само ако не е ясно
1. Мъж
2. Жена

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF 

BIRTH CHILD N)
През коя година беше 
роден/а ^CH004_FirstNameOfChild;?
Моля, въведете/потвърдете 
годината на раждането
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR 
(((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND 
(piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL TO WHICH CHILD)

На кое дете, което беше 
вече споменато по-рано, 
съответства 
^FL_CHILD_NAME;?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];



ENDLOOP
CH203_Done (CHILD GRID DONE)

Моля, уверете се, че списъкът с деца е пълен. Ако списъкът не е пълен или е неправилен, върнете се 
назад, като използвате бутона [Pg Up].
Преглед на децата:_overview;
1. Продължете

IF (NumberOFReportedChildren > 0)

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF

CH302_NatChild (ALL CHILDREN NATURAL CHILD)
[Това дете Ваше собствено общо дете/ Това дете Ваше родно дете/ Всички тези деца Ваши 
собствени общи деца/ Всички тези деца Ваши родни деца] [с Вашия настоящ съпруг / с Вашата 
настояща съпруга/ с Вашия настоящ партньор / с Вашия настоящ партньор] ли е/ли са?
1. Да
5. Не

IF (CH302_NatChild = a5)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

ENDIF

CH303_WhatChildren (NOT NATURAL CHILDREN)
Кои от децата не са Ваши [общи родни/ родни] деца [с Вашия настоящ съпруг/ с 
Вашата настояща съпруга/ с Вашия настоящ партньор/ с Вашия настоящ 
партньор/ка]?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. починало дете (деца) ;

IF ((i IN (CH303_WhatChildren))

IF (MN002_Person[1].MaritalStatus = a3)

ELSE

ENDIF
IF ((MN002_Person[1].MaritalStatus = a1 OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = a2))

ENDIF
IF (NOT((CH102_RNatChild = a1 OR (CH103_PNatChild = a1)))

CH102_RNatChild (CHILD NATURAL RESPONDENT)
^FLChildname; родно дете ли Ви е?
1. Да
5. Не

CH103_PNatChild (CHILD NATURAL PARTNER)
^FLChildname; родно дете ли е на [Вашия/ Вашата] ^FL_CH103_1; [съпруг/ 
съпруга/ партньор/ партньорка] [{Name of partner/spouse}]?
1. Да
5. Не

CH104_RExChild (CHILD FROM PREVIOUS RELATIONSHIP RESPONDENT)
^FLChildname; дете от предишна Ваша връзка ли е?
1. Да
5. Не

IF (((MN002_Person[1].MaritalStatus = a1 OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = 
a2) AND (CH104_RExChild = a5))



ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 20

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF (CH102_RNatChild = a5)

ENDIF
IF (CH103_PNatChild = a5)

ENDIF
IF (NOT((((((CH102_RNatChild = a1 OR (CH103_PNatChild = a1) OR (CH104_RExChild

= a1) OR (CH105_PExChild = a1) OR (CH106_RAdoptChild = a1) OR (CH107_PAdoptChild
= a1)))

ENDIF
[i] 

ENDIF

CH105_PExChild (CHILD FROM PREVIOUS RELATIONSHIP PARTNER)
^FLChildname; дете от предишна връзка на [Вашия/ Вашата] [настоящ/ 
настояща] [съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] ^FL_CH105_5; ли е?
1. Да
5. Не

CH106_RAdoptChild (HAS BEEN ADOPTED BY RESPONDENT)
Осиновили ли сте ^FLChildname;?
1. Да
5. Не

CH107_PAdoptChild (HAS BEEN ADOPTED BY PARTNER)
[Вашият/ Вашата] настоящ/настояща ^FL_CH107_1; [съпруг/ съпруга/ 
партньор/ партньорка] [{Name of partner/spouse}]  осиновил/осиновила ли е 
^FLChildname;?
1. Да
5. Не

CH108_FosterChild (IS FOSTERCHILD)
^FLChildname; приемно дете ли е?
1. Да
5. Не

IF ((.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a1 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a2))

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF
IF ((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = Empty))

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[piIndex].CONTACT = RESPONSE)

ELSE

ENDIF

CH014_ContactChild (CONTACT WITH CHILD)
През последните дванадесет месеца колко често сте били в контакт с 
^CH004_FirstNameOfChild; лично, по телефона, чрез пощенска 
кореспонденция, имейл или други електронни средства?
1. Ежедневно
2. Няколко пъти седмично
3. Приблизително веднъж седмично
4. Приблизително веднъж на две седмици
5. Приблизително веднъж месечно
6. По-малко от веднъж месечно
7. Никога

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF
IF (piYearOfBirthChild < Year(SysDate()) - 16)

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[piIndex].DISTANCE <> Empty)

ELSE

ENDIF

CH007_ChLWh (WHERE DOES CHILD N LIVE)
Моля, вижте карта 4. Къде живее ^CH004_FirstNameOfChild;?
1. В същото домакинство
2. В същата сграда
3. На разстояние по-малко от един километър
4. На разстояние от 1 до 5 километра
5. На разстояние от 5 до 25 километра
6. На разстояние от 25 до 100 километра
7. На разстояние от 100 до 500 километра
8. На разстояние от над 500 километра



ELSE

ENDIF
IF (piYearOfBirthChild < Year(SysDate()) - 16)

ENDIF
IF (CH007_ChLWh = a1)

ELSE

ENDIF

CH012_MaritalStatusChildN (MARITAL STATUS OF CHILD)
Моля, вижте карта 3. Какво е семейното положение на 
^CH004_FirstNameOfChild;?
1. Женен/омъжена и живеещи заедно със съпруга/съпругата
2. Регистрирано партньорство
3. Женен/омъжена, живеещи отделно от съпруга/съпругата
4. Никога не е бил женен/омъжвана
5. Разведен/а
6. Вдовец/вдовица

IF (CH012_MaritalStatusChildN > 2)

ENDIF

CH013_PartnerChildN (DOES CHILD HAVE PARTNER)
^CH004_FirstNameOfChild; има ли партньор, който живее с [него/ нея]?
1. Да
5. Не

CH015_YrChldMoveHh (YEAR CHILD MOVED FROM HOUSEHOLD)
През коя година ^CH004_FirstNameOfChild; се премести от родителското 
домакинство?
Отбележете последното преместване. Въведете "2999", ако детето все още 
живее у дома (например с разведена майка). Въведете "9997" ако детето 
никога не е живяло в родителското домакинство.
NUMBER [1900..9997]

IF (CH015_YrChldMoveHh = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (((CH015_YrChldMoveHh >= piYearOfBirthChild OR 
(CH015_YrChldMoveHh = 2999) OR (CH015_YrChldMoveHh = 9997)) 
[Годината трябва да е по-голяма или равна на годината на раждане. Ако 
годината е правилна, натиснете „анулирай“ и въведете бележка, за да 
обясните;] CHECK: ((((CH015_YrChldMoveHh >= 1900 AND 
(CH015_YrChldMoveHh <= 2020) OR (CH015_YrChldMoveHh = 2999) OR 
(CH015_YrChldMoveHh = 9997)) [Годината трябва да бъде по-голяма от 
1900 и по-малка или равна на 2020;]

IF (MN104_Householdmoved = 1)

ENDIF

CH007_ChLWh (WHERE DOES CHILD N LIVE)
Моля, вижте карта 4. Къде живее ^CH004_FirstNameOfChild;?
1. В същото домакинство
2. В същата сграда
3. На разстояние по-малко от един километър
4. На разстояние от 1 до 5 километра
5. На разстояние от 5 до 25 километра
6. На разстояние от 25 до 100 километра
7. На разстояние от 100 до 500 километра
8. На разстояние от над 500 километра

CH016_ChildOcc (CHILD OCCUPATION)
Моля, вижте карта 6. Какъв е трудовия статус на ^CH004_FirstNameOfChild;?
1. Работещ на пълен работен ден
2. Работещ на непълен работен ден
3. Самонаето лице или работещ за собствен семеен бизнес
4. Безработен
5. Обучава се в момента - професионална подготовка/преквалификация/образование
6. Отпуск по майчинство
7. Пенсионер или ранно пенсионирано лице
8. Перманентно болен или с трайни увреждания
9. Полага грижи за дома и семейството
97. Друго

IF ((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = Empty))

CH017_EducChild (CHILD EDUCATION)
Моля, вижте карта 1. Какъв е най-високият сертификат или диплома от 
училище, която ^CH004_FirstNameOfChild; е придобил/а?
Ако респондентът споменава чуждестранни дипломи/сертификати, моля, 
попитайте дали той/тя може да ги отнесе към дадените категории; ако не 
може, моля, използвайте опцията "друго" и въведете в (следващ екран).
1. Без никакво образование/обучение
2. Незавършено начално образование
3. Начално образование
4. Свидетелство за завършено основно образование
5. Удостоверение за придобита 2 - 3 степен на професионална квалификация
6. Свидетелство/Диплома за завършено средно общо образование
7. Свидетелство/Диплома за завършено средно специално образование
8. Диплома за завършен професионален колеж / придобита 4 степен на проф. 
квалификация



ENDLOOP IF (MN101_Longitudinal = 1)
ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF

95. Все още няма диплома/все още учи
97. Друго

IF (CH017_EducChild = 97)

ENDIF
CH018_EdInstChild (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING)

Моля, вижте карта 2. Какви дипломи за висше образование или професионална 
подготовка има ^CH004_FirstNameOfChild;?
Задайте код за всички, които са приложими. ; Ако отговорът на респондента е 
„все още се обучава по образователна/професионална програма“, моля, 
попитайте дали той/тя вече има някоя от другите дипломи на шоу картата.
SET OF 1. Няма висше образование/професионална подготовка
2. Има образование, но по-малко от завършено полувисше образование
3. Диплома за завършено полувисше образование
4. Диплома за висше образование от колеж – Професионален бакалавър
5. Диплома за висше образование - Бакалавър
6. Диплома за висше образование – Магистър / Специалист
7. Докторска степен

95. Все още се обучава/получава професионална подготовка
97. Друго

IF ((97 IN (CH018_EdInstChild))

ENDIF
CH019_NoChildren (NUMBER OF CHILDREN OF CHILD)

Колко деца, ако има такива, има ^CH004_FirstNameOfChild;?
Моля, включете всички родни деца, приемни, осиновени и доведени деца, 
включително тези на съпруга/съпругата или партньора.
NUMBER [0..25]

IF (CH019_NoChildren > 0)

ENDIF

CH817_OtherEducChild (CHILD OTHER EDUCATION)
Какви други сертификати или дипломи от учебно заведение е 
придобил/а ^CH004_FirstNameOfChild;?
STRING

CH818_OtherEdInstChild (OTHER FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING)
Каква друга диплома за висше образование или професионално 
обучение има ^CH004_FirstNameOfChild;?
STRING

CH020_YrBrthYCh (YEAR OF BIRTH YOUNGEST CHILD)
През коя година е родено [най-малкото] дете на 
^CH004_FirstNameOfChild;?
NUMBER [1875..2020]

IF (numberofcheckedpreloadchildren > 0)

CH507_IntroCheckChildren (INTRODUCTION TEXT CHILDREN CHECK)
Бихме искали да актуализираме част от информацията, която имаме за Вашето/Вашите 
[дете/ деца].
1. Продължете

CH524_LocationCheckChildren (CHECK LOCATION OF CHILDREN CHANGED)
[Вашето дете/ Някое от Вашите деца] променяло ли е/променяли ли са местоживеенето си 
след интервюто през ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. Да
5. Не

IF (CH524_LocationCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

CH525_LocationWhom (WHICH CHILD)
Кое от децата Ви смени дома си?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];



ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1)

ENDIF
IF (NOT(MN104_Householdmoved = 1))

ENDIF

^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. починало дете (деца) ;

LOOP i := 1 TO 20

ENDLOOP

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

ENDIF

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH526_LocationChanged (CHILD LOCATION)
Моля, вижте карта 4: Къде живее ^FL_CH526_1;?
1. В същото домакинство
2. В същата сграда
3. На разстояние по-малко от един километър
4. На разстояние от 1 до 5 километра
5. На разстояние от 5 до 25 километра
6. На разстояние от 25 до 100 километра
7. На разстояние от 100 до 500 километра
8. На разстояние от над 500 километра

[i] 

IF (((i IN (CH525_LocationWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 AND 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

ENDIF

CH526_LocationChanged (CHILD LOCATION)
Моля, вижте карта 4: Къде живее ^FL_CH526_1;?
1. В същото домакинство
2. В същата сграда
3. На разстояние по-малко от един километър
4. На разстояние от 1 до 5 километра
5. На разстояние от 5 до 25 километра
6. На разстояние от 25 до 100 километра
7. На разстояние от 100 до 500 километра
8. На разстояние от над 500 километра

[i] 

CH508_SchoolCheckChildren (CHECK SCHOOL CHANGED)
Моля, вижте карта 1. След последното ни интервю през ^FLLastInterviewMonthYear;, 
[Вашето дете/ някое от Вашите деца] придобило ли е/придобили ли са някой от 
сертификатите за завършено образование, изредени на тази карта?
1. Да
5. Не

IF (CH508_SchoolCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

CH509_SchoolWhom (WHICH CHILD)
Кое от децата?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];



ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. починало дете (деца) ;

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH510_Leaving_certificate (LEAVING_CERTIFICATE)
Какъв е най-високият сертификат или диплома от училище, 
който ^FL_CH510_1; е получил/получила?
Ако респондентът споменава чуждестранни 
дипломи/сертификати, моля, попитайте дали той/тя могат да 
ги отнесат към дадените категории; ако не могат, моля, 
използвайте опцията "друго" и въведете в (следващ екран).
1. Без никакво образование/обучение
2. Незавършено начално образование
3. Начално образование
4. Свидетелство за завършено основно образование
5. Удостоверение за придобита 2 - 3 степен на 
професионална квалификация
6. Свидетелство/Диплома за завършено средно общо 
образование
7. Свидетелство/Диплома за завършено средно специално 
образование
8. Диплома за завършен професионален колеж / придобита 
4 степен на проф. квалификация

95. Все още няма диплома/все още учи
97. Друго

IF (CH510_Leaving_certificate = 97)

ENDIF
[i] 

CH810_OtherLeaving_certificate (OTHER LEAVING 

CERTIFICATE)
Какъв друг сертификат или диплома от учебно 
заведение е придобил/а ^FL_CH510_1;?
STRING

IF (((i IN (CH509_SchoolWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

CH510_Leaving_certificate (LEAVING_CERTIFICATE)
Какъв е най-високият сертификат или диплома от училище, 
който ^FL_CH510_1; е получил/получила?
Ако респондентът споменава чуждестранни 
дипломи/сертификати, моля, попитайте дали той/тя могат да 
ги отнесат към дадените категории; ако не могат, моля, 
използвайте опцията "друго" и въведете в (следващ екран).
1. Без никакво образование/обучение
2. Незавършено начално образование
3. Начално образование
4. Свидетелство за завършено основно образование
5. Удостоверение за придобита 2 - 3 степен на 
професионална квалификация
6. Свидетелство/Диплома за завършено средно общо 
образование
7. Свидетелство/Диплома за завършено средно специално 
образование
8. Диплома за завършен професионален колеж / придобита 
4 степен на проф. квалификация



ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1)

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
ENDIF

95. Все още няма диплома/все още учи
97. Друго

IF (CH510_Leaving_certificate = 97)

ENDIF
[i] 

CH810_OtherLeaving_certificate (OTHER LEAVING 

CERTIFICATE)
Какъв друг сертификат или диплома от учебно 
заведение е придобил/а ^FL_CH510_1;?
STRING

CH511_DegreeCheckChildren (CHECK DEGREE CHANGED)
Моля, вижте карта 2. След интервюто през ^FLLastInterviewMonthYear;, [Вашето 
дете/ някое от Вашите деца] придобило ли е/придобили ли са някои от дипломите за 
висше образование или професионална подготовка, изредени на тази карта?
1. Да
5. Не

IF (CH511_DegreeCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

CH512_DegreeWhom (WHICH CHILD)
Кое от децата?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. починало дете (деца) ;

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

CH513_DegreeObtained (DEGREE OBTAINED)
Какви дипломи за висше образование или професионална 
подготовка е придобил/а ^FL_CH513_1;?
Задайте код за всички, които са приложими. ; Ако 
респондентът отговори "все още се обучава по 
образователна/професионална програма" моля, попитайте 
дали той/тя вече има една от другите дипломи на шоу 
картата.
SET OF 1. Няма висше образование/професионална 
подготовка
2. Има образование, но по-малко от завършено полувисше 
образование
3. Диплома за завършено полувисше образование
4. Диплома за висше образование от колеж – 
Професионален бакалавър
5. Диплома за висше образование - Бакалавър
6. Диплома за висше образование – Магистър / Специалист
7. Докторска степен

95. Все още се обучава/получава професионална 



ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1)

ENDIF
ENDLOOP

ELSE

ENDIF

ENDIF

подготовка
97. Друго

IF ((97 IN (CH513_DegreeObtained))

ENDIF
[i] 

CH813_OtherDegreeObtained (OTHER DEGREE OBTAINED)
Каква друга диплома за висше образование или 
професионална подготовка е 
придобил/а ^FL_CH513_1;?
STRING

IF (((i IN (CH512_DegreeWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

ENDIF

CH513_DegreeObtained (DEGREE OBTAINED)
Какви дипломи за висше образование или професионална 
подготовка е придобил/а ^FL_CH513_1;?
Задайте код за всички, които са приложими. ; Ако 
респондентът отговори "все още се обучава по 
образователна/професионална програма" моля, попитайте 
дали той/тя вече има една от другите дипломи на шоу 
картата.
SET OF 1. Няма висше образование/професионална 
подготовка
2. Има образование, но по-малко от завършено полувисше 
образование
3. Диплома за завършено полувисше образование
4. Диплома за висше образование от колеж – 
Професионален бакалавър
5. Диплома за висше образование - Бакалавър
6. Диплома за висше образование – Магистър / Специалист
7. Докторска степен

95. Все още се обучава/получава професионална 
подготовка
97. Друго

IF ((97 IN (CH513_DegreeObtained))

ENDIF
[i] 

CH813_OtherDegreeObtained (OTHER DEGREE OBTAINED)
Каква друга диплома за висше образование или 
професионална подготовка е 
придобил/а ^FL_CH513_1;?
STRING

CH514_MaritalStatusCheckChildren (CHECK MARITAL STATUS CHANGED)
След интервюто през ^FLLastInterviewMonthYear;, [Вашето дете/ някое от Вашите 
деца] променило ли е/променили ли са неговото или нейното семейно положение?
1. Да
5. Не

IF (CH514_MaritalStatusCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

CH515_MaritalStatusWhom (WHICH CHILD)
Кое дете е променило неговото или нейното семейно положение?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];



ENDIF
CH517_BecomeParent (CHECK GRANDCHILDREN CHANGED)

След интервюто през ^FLLastInterviewMonthYear;, [Вашето дете/ някое от Вашите 
деца] станало ли е родител на ново дете?
Моля, включете родни деца, приемни, осиновени и доведени деца, включително тези 
на съпруга/съпругата или партньора.
1. Да
5. Не

IF (CH517_BecomeParent = a1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

ENDLOOP

^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. починало дете (деца) ;

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

ENDIF

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH516_MaritalStatus (MARITAL STATUS)
Моля, вижте карта 3. Какво е семейното положение на 
[{Име на детето}]?
1. Женен/омъжена и живеещи заедно със съпруга/съпругата
2. Регистрирано партньорство
3. Женен/омъжена, живеещи отделно от съпруга/съпругата
4. Никога не е бил женен/омъжвана
5. Разведен/а
6. Вдовец/вдовица

[i] 

IF (((i IN (CH515_MaritalStatusWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

ENDIF

CH516_MaritalStatus (MARITAL STATUS)
Моля, вижте карта 3. Какво е семейното положение на 
[{Име на детето}]?
1. Женен/омъжена и живеещи заедно със съпруга/съпругата
2. Регистрирано партньорство
3. Женен/омъжена, живеещи отделно от съпруга/съпругата
4. Никога не е бил женен/омъжвана
5. Разведен/а
6. Вдовец/вдовица

[i] 

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

CH518_ParentWhom (WHICH CHILD)
Кое дете е станало родител на ново дете?
Отбележете всички деца, за които това се отнася.
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. починало дете (деца) ;

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))



ENDIF
IF (((PH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
CH021_NoGrandChild (NUMBER OF GRANDCHILDREN)

Относно внуците, колко внука имате Вие  [и Вашия/ и Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] общо?
Включете внуци от предишни връзки.
NUMBER

IF (CH021_NoGrandChild > 0)

ENDIF
CH023_IntCheck (WHO ANSWERED QUESTIONS IN SECTION CH)

ПРОВЕРКА ЗА ИНТЕРВЮЕРА: Кой отговори на въпросите от тази секция?
1. Само респондентът
2. Респондентът и упълномощено лице
3. Само упълномощено лице

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDLOOP

ELSE

ENDIF

ENDIF

CH519_NewK (HOW MANY NEW CHILDREN)
Колко деца общо има [{Име на детето}]?
NUMBER [0..25]

IF (CH519_NewK > 0)

ENDIF
[i] 

CH520_YoungestBorn (YOUNGEST BORN)
През коя година е родено [това дете/ най-малкото от 
тези деца]?
NUMBER [1900..2020]

IF (CH520_YoungestBorn = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(CH520_YoungestBorn < 
Preload.InterviewYear_Last)) [Годината трябва да 
бъде по-голяма или равна на годината на 
последното интервю. Ако годината е правилна, 
натиснете "анулирай" и въведете бележка, за да 
обясните. ;]

IF (((i IN (CH518_ParentWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

ENDIF

CH519_NewK (HOW MANY NEW CHILDREN)
Колко деца общо има [{Име на детето}]?
NUMBER [0..25]

IF (CH519_NewK > 0)

ENDIF
[i] 

CH520_YoungestBorn (YOUNGEST BORN)
През коя година е родено [това дете/ най-малкото от 
тези деца]?
NUMBER [1900..2020]

IF (CH520_YoungestBorn = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(CH520_YoungestBorn < 
Preload.InterviewYear_Last)) [Годината трябва да 
бъде по-голяма или равна на годината на 
последното интервю. Ако годината е правилна, 
натиснете "анулирай" и въведете бележка, за да 
обясните. ;]

CH022_GreatGrChild (HAS GREAT-GRANDCHILDREN)
Вие [или Вашия/ или Вашата] [съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] имате ли правнуци?
1. Да
5. Не

PH001_Intro (INTRO HEALTH)
Сега ще Ви задам няколко въпроса относно Вашето здраве.
1. Продължете

PH003_HealthGen2 (HEALTH IN GENERAL QUESTION 2)
Бихте казали, че Вашето здраве е...
Прочетете на глас. ;
1. Отличeн/а/о
2. Много добър/а/о
3. Добър/а/о
4. Среден/а/о
5. Лош/а/о

PH004_LStIll (LONG-TERM ILLNESS)



Някои хора страдат от хронични или дългосрочни здравословни проблеми. Под „хронични или дългосрочни“ имаме 
предвид, че Ви засягат за дълъг период от време или е възможно да Ви повлияят за дълъг период от време. Имате ли 
такива здравословни проблеми, болести, инвалидност или увреждане?
Включително психични здравословни проблеми
1. Да
5. Не

PH005_LimAct (LIMITED ACTIVITIES)
Поне през последните шест месеца до каква степен бяхте ограничени заради здравословен проблем в дейности, 
които хората обикновено извършват?
Прочетете на глас. ;
1. Силно ограничен/а
2. Ограничен/а, но не силно
3. Без ограничения

IF ((MN808_AgeRespondent <= 75 AND (MN024_NursingHome = a1))

ENDIF
PH006_DocCond (DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS)

Моля, вижте карта 7. [Лекар казвал ли Ви е някога, че имате/ Понастоящем имате ли] някои от състоянията на тази 
карта? [С това имаме предвид, че лекар Ви е казал, че имате това състояние и че понастоящем Вие се лекувате или 
сте притеснен/а от това състояние.] Моля, кажете ми номера или номерата на състоянията.
Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF 1. Сърдечен удар, включително инфаркт на миокарда, коронарна тромбоза или друг сърдечен проблем, 
включително конгестивна сърдечна недостатъчност
2. Високо кръвно налягане или хипертония
3. Висок холестерол в кръвта
4. Удар или церебрално съдово заболяване
5. Диабет или висока кръвна захар
6. Хронично заболяване на белите дробове, като хроничен бронхит или емфизема
10. Рак или злокачествен тумор, включително левкемия или лимфома, като изключите лек рак на кожата
11. Язва на стомаха или на дванадесетопръстника, пептична язва
12. Болест на Паркинсон
13. Катаракта
14. Тазобедрена фрактура
15. Други фрактури
16. Болест на Алцхаймер, деменция, органичен мозъчен синдром, старчески проблеми с паметта или други сериозни 
увреждания на паметта
18. Други афективни или емоционални заболявания, включително безпокойство, нервност или психиатрични 
проблеми
19. Ревматоиден артрит
20. Остеоартрит или друг вид ревматизъм
21. Хронично заболяване на бъбреците
96. Нито едно от изброените
97. Други състояния, които не са споменати

CHECK: (NOT((count(PH006_DocCond) > 1 AND ((96 IN (PH006_DocCond)))) [Не можете да изберете „96.Нито едно от 
изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия отговор.;] IF ((a97 IN (PH006_DocCond))

ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 21

PH061_LimPaidWork (PROBLEM THAT LIMITS PAID WORK)
Имате ли здравословен проблем или увреждане, което ограничава вида или количеството платена работа, 
която можете да извършвате?
1. Да
5. Не

PH007_OthCond (OTHER CONDITIONS)
Какви други състояния сте имали?
Проучете
STRING

IF ((cnt IN (PH006_DocCond))

IF (piIndexSub = 10)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

PH008_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
В кой орган или част от тялото имате или сте имали рак?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
1. Мозък
2. Устна кухина
3. Ларинкс
4. Друг фаринкс
5. Щитовидна жлеза
6. Бял дроб
7. Гърди
8. Хранопровод
9. Стомах
10. Черен дроб
11. Панкреас
12. Бъбреци
13. Простата
14. Тестиси
15. Яйчници
16. Шийка на матката
17. Ендометриум
18. Дебело черво или ректум
19. Пикочен мехур
20. Кожа
21. Лимфома
22. Левкемия
97. Друг орган

PH009_AgeCond (AGE WHEN CONDITION STARTED)



ENDLOOP IF ((97 IN (PH006_DocCond))

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF

ENDIF
[cnt] 

Приблизително на каква възраст бяхте, когато лекар Ви съобщи за пръв път, че имате[сърдечен 
удар или друг сърдечен проблем/ високо кръвно налягане/ висок кръвен холестерол/ удар или 
мозъчносъдово заболяване/ диабет или висока кръвна захар/ хронично заболяване на белите 
дробове/ рак/ язва на стомаха или на дванадесетопръстника/ Болест на Паркинсон/ катаракта/ 
тазобедрена фрактура/ други фрактури/ Болест на Алцхаймер, деменция или други сериозни 
увреждания на паметта/ Афективни или емоционални разстройства/ Ревматоиден артрит/ 
Остеоартрит или друг вид ревматизъм/ Хронично заболяване на бъбреците]?
NUMBER [0..125]

IF (PH009_AgeCond = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent)) [Възрастта трябва да е по-малка 
или равна на възрастта на респондента;]

IF (piIndexSub = 10)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
[22] 

PH008_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
В кой орган или част от тялото имате или сте имали рак?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
1. Мозък
2. Устна кухина
3. Ларинкс
4. Друг фаринкс
5. Щитовидна жлеза
6. Бял дроб
7. Гърди
8. Хранопровод
9. Стомах
10. Черен дроб
11. Панкреас
12. Бъбреци
13. Простата
14. Тестиси
15. Яйчници
16. Шийка на матката
17. Ендометриум
18. Дебело черво или ректум
19. Пикочен мехур
20. Кожа
21. Лимфома
22. Левкемия
97. Друг орган

PH009_AgeCond (AGE WHEN CONDITION STARTED)
Приблизително на каква възраст бяхте, когато лекар Ви съобщи за пръв път, че имате[сърдечен удар 
или друг сърдечен проблем/ високо кръвно налягане/ висок кръвен холестерол/ удар или 
мозъчносъдово заболяване/ диабет или висока кръвна захар/ хронично заболяване на белите дробове/ 
рак/ язва на стомаха или на дванадесетопръстника/ Болест на Паркинсон/ катаракта/ тазобедрена 
фрактура/ други фрактури/ Болест на Алцхаймер, деменция или други сериозни увреждания на паметта/ 
Афективни или емоционални разстройства/ Ревматоиден артрит/ Остеоартрит или друг вид ревматизъм/ 
Хронично заболяване на бъбреците]?
NUMBER [0..125]

IF (PH009_AgeCond = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent)) [Възрастта трябва да е по-малка или 
равна на възрастта на респондента;]

PH072_HadCondition (HAD CONDITION)
[За някои състояния бихме искали да знаем какво точно се е случило през последните две години.]
След интервюто ни през ^FLLastInterviewMonthYear; имал/а ли сте [сърдечен удар/ удар или били ли сте 
диагностицирани с церебрално васкуларно заболяване/ диагноза рак/ тазобедрена фрактура]?
1. Да
5. Не

IF (PH072_HadCondition = a1)

IF (piIndex = 3)

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
В кой орган или част от тялото имате или сте имали рак?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
1. Мозък
2. Устна кухина
3. Ларинкс
4. Друг фаринкс
5. Щитовидна жлеза
6. Бял дроб
7. Гърди
8. Хранопровод
9. Стомах
10. Черен дроб
11. Панкреас



ENDIF
[1] 
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)

[За някои състояния бихме искали да знаем какво точно се е случило през последните две години.]
След интервюто ни през ^FLLastInterviewMonthYear; имал/а ли сте [сърдечен удар/ удар или били ли сте 
диагностицирани с церебрално васкуларно заболяване/ диагноза рак/ тазобедрена фрактура]?
1. Да
5. Не

IF (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

През коя година беше Вашия най-скорошен/а/о  [сърдечен удар/ удар или мозъчносъдово заболяване/ 
рак/ тазобедрена фрактура]?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

През кой месец беше това?
1. Януари
2. Февруари
3. Март
4. Април
5. Май
6. Юни
7. Юли
8. Август
9. Септември
10. Октомври
11. Ноември
12. Декември

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Колко[сърдечни удара/ удара или случаи на мозъчносъдово заболяване/ случаи на рак/ тазобедрени 
фрактури] сте имал/а след последния ни разговор с Вас през ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. 1
2. 2
3. 3 или повече

12. Бъбреци
13. Простата
14. Тестиси
15. Яйчници
16. Шийка на матката
17. Ендометриум
18. Дебело черво или ректум
19. Пикочен мехур
20. Кожа
21. Лимфома
22. Левкемия
97. Друг орган

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Годината трябва да бъде по-
голяма или равна на годината на последното интервю. Ако годината е правилна, натиснете 
"анулирай" и въведете бележка, за да обясните. ;]

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Месецът трябва да е по-
голям или равен на месеца на последното интервю. Ако месецът е правилен, моля, натиснете 
Анулирай и въведете забележка, за да обясните. ;]

IF (piIndex = 3)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

През коя година беше Вашия най-скорошен/а/о  [сърдечен удар/ удар или мозъчносъдово заболяване/ 
рак/ тазобедрена фрактура]?
NUMBER [1900..2020]

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
В кой орган или част от тялото имате или сте имали рак?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
1. Мозък
2. Устна кухина
3. Ларинкс
4. Друг фаринкс
5. Щитовидна жлеза
6. Бял дроб
7. Гърди
8. Хранопровод
9. Стомах
10. Черен дроб
11. Панкреас
12. Бъбреци
13. Простата
14. Тестиси
15. Яйчници
16. Шийка на матката
17. Ендометриум
18. Дебело черво или ректум
19. Пикочен мехур
20. Кожа
21. Лимфома
22. Левкемия
97. Друг орган



ENDIF
[2] 
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)

[За някои състояния бихме искали да знаем какво точно се е случило през последните две години.]
След интервюто ни през ^FLLastInterviewMonthYear; имал/а ли сте [сърдечен удар/ удар или били ли сте 
диагностицирани с церебрално васкуларно заболяване/ диагноза рак/ тазобедрена фрактура]?
1. Да
5. Не

IF (PH072_HadCondition = a1)

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

През кой месец беше това?
1. Януари
2. Февруари
3. Март
4. Април
5. Май
6. Юни
7. Юли
8. Август
9. Септември
10. Октомври
11. Ноември
12. Декември

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Колко[сърдечни удара/ удара или случаи на мозъчносъдово заболяване/ случаи на рак/ тазобедрени 
фрактури] сте имал/а след последния ни разговор с Вас през ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. 1
2. 2
3. 3 или повече

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Годината трябва да бъде по-
голяма или равна на годината на последното интервю. Ако годината е правилна, натиснете 
"анулирай" и въведете бележка, за да обясните. ;]

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Месецът трябва да е по-
голям или равен на месеца на последното интервю. Ако месецът е правилен, моля, натиснете 
Анулирай и въведете забележка, за да обясните. ;]

IF (piIndex = 3)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

През коя година беше Вашия най-скорошен/а/о  [сърдечен удар/ удар или мозъчносъдово заболяване/ 
рак/ тазобедрена фрактура]?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

През кой месец беше това?
1. Януари
2. Февруари
3. Март
4. Април
5. Май
6. Юни
7. Юли
8. Август
9. Септември
10. Октомври

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
В кой орган или част от тялото имате или сте имали рак?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
1. Мозък
2. Устна кухина
3. Ларинкс
4. Друг фаринкс
5. Щитовидна жлеза
6. Бял дроб
7. Гърди
8. Хранопровод
9. Стомах
10. Черен дроб
11. Панкреас
12. Бъбреци
13. Простата
14. Тестиси
15. Яйчници
16. Шийка на матката
17. Ендометриум
18. Дебело черво или ректум
19. Пикочен мехур
20. Кожа
21. Лимфома
22. Левкемия
97. Друг орган

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Годината трябва да бъде по-
голяма или равна на годината на последното интервю. Ако годината е правилна, натиснете 
"анулирай" и въведете бележка, за да обясните. ;]



ENDIF
[3] 
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)

[За някои състояния бихме искали да знаем какво точно се е случило през последните две години.]
След интервюто ни през ^FLLastInterviewMonthYear; имал/а ли сте [сърдечен удар/ удар или били ли сте 
диагностицирани с церебрално васкуларно заболяване/ диагноза рак/ тазобедрена фрактура]?
1. Да
5. Не

IF (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
[4] 

11. Ноември
12. Декември

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Колко[сърдечни удара/ удара или случаи на мозъчносъдово заболяване/ случаи на рак/ тазобедрени 
фрактури] сте имал/а след последния ни разговор с Вас през ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. 1
2. 2
3. 3 или повече

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Месецът трябва да е по-
голям или равен на месеца на последното интервю. Ако месецът е правилен, моля, натиснете 
Анулирай и въведете забележка, за да обясните. ;]

IF (piIndex = 3)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

През коя година беше Вашия най-скорошен/а/о  [сърдечен удар/ удар или мозъчносъдово заболяване/ 
рак/ тазобедрена фрактура]?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

През кой месец беше това?
1. Януари
2. Февруари
3. Март
4. Април
5. Май
6. Юни
7. Юли
8. Август
9. Септември
10. Октомври
11. Ноември
12. Декември

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Колко[сърдечни удара/ удара или случаи на мозъчносъдово заболяване/ случаи на рак/ тазобедрени 
фрактури] сте имал/а след последния ни разговор с Вас през ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. 1
2. 2
3. 3 или повече

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
В кой орган или част от тялото имате или сте имали рак?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
1. Мозък
2. Устна кухина
3. Ларинкс
4. Друг фаринкс
5. Щитовидна жлеза
6. Бял дроб
7. Гърди
8. Хранопровод
9. Стомах
10. Черен дроб
11. Панкреас
12. Бъбреци
13. Простата
14. Тестиси
15. Яйчници
16. Шийка на матката
17. Ендометриум
18. Дебело черво или ректум
19. Пикочен мехур
20. Кожа
21. Лимфома
22. Левкемия
97. Друг орган

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Годината трябва да бъде по-
голяма или равна на годината на последното интервю. Ако годината е правилна, натиснете 
"анулирай" и въведете бележка, за да обясните. ;]

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Месецът трябва да е по-
голям или равен на месеца на последното интервю. Ако месецът е правилен, моля, натиснете 
Анулирай и въведете забележка, за да обясните. ;]



ENDIF
PH089_Frailty_Symptoms (BOTHERED BY SYMPTOMS)

Моля, вижте карта 8. Поне през последните шест месеца бяхте ли притеснени от някои от здравословните състояния 
на тази карта? Моля, кажете ми номера или номерата.
Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF 1. Падане
2. Страх от падане
3. Замаяност, припадъци или изпадане в безсъзнание
4. Умора
96. Нито едно от изброените

CHECK: (NOT((count(PH089_Frailty_Symptoms) > 1 AND ((96 IN (PH089_Frailty_Symptoms)))) [Не можете да изберете 
„96.Нито едно от изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия отговор.;]
PH084_TroubledPain (TROUBLED BY PAIN)

Притеснява ли Ви болка?
1. Да
5. Не

IF (PH084_TroubledPain = a1)

ENDIF
PH011_CurrentDrugs (CURRENT DRUGS AT LEAST ONCE A WEEK)

Следващият ни въпрос се отнася до медикаментите, които Вие може би приемате. Моля, вижте карта 10. 
Понастоящем приемате ли лекарства най-малко веднъж седмично за проблемите, упоменати на тази карта?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF 1. Лекарства за висок холестерол в кръвта
2. Лекарства за високо кръвно налягане
3. Лекарства за коронарни или мозъчносъдови заболявания
4. Лекарство за други болести на сърцето
6. Лекарства за диабет
7. Лекарства за болка в ставите или за възпаление на ставите
8. Лекарства за друга болка (напр. главоболие, болка в гърба и т.н.)
9. Лекарства за проблеми със съня
10. Лекарства за безпокойство или депресия
11. Лекарства за остеопороза
13. Лекарства за парене в стомаха
14. Лекарства за хроничен бронхит
15. Лекарства за подтискане на възпаление (само глюкокортикоиди или стероиди)
96. Нито едно от изброените
97. Други лекарства, които все още не са упоменати

CHECK: (NOT((count(PH011_CurrentDrugs) > 1 AND ((96 IN (PH011_CurrentDrugs)))) [Не можете да изберете „96.Нито 
едно от изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия отговор.;] IF (NOT((96 IN 
(PH011_CurrentDrugs)))

ENDIF
PH012_Weight (WEIGHT OF RESPONDENT)

Приблизително колко тежите?
Тегло в килограми (за Обединеното кралство стоун точка паундове)
NUMBER [0..250]

CHECK: (NOT(((PH012_Weight >= 125 OR (PH012_Weight <= 40) AND (PH012_Weight = RESPONSE))) [Моля, 
потвърдете: Тегло на респондента; TOSTRING(PH012_Weight) килограми, нали? Ако това не е вярно, моля поправете 
отговора. Ако отговорът е правилен, моля, натиснете Анулирай и продължете.;]
PH065_CheckLossWeight (CHECK LOSS WEIGHT)

Отслабнал/а ли сте през последните 12 месеца?
1. Да
5. Не

IF (PH065_CheckLossWeight = a1)

PH085_PainLevel (HOW BAD PAIN)
Колко силна е болката през повечето време? Тя е...
Прочетете на глас. ;
1. Слаба
3. Умерена
5. Силна

PH087_PainJointLoc (SIX MONTHS BOTHERED BY PAIN)
Вижте карта 9. В коя част на тялото изпитвате болка?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF 1. Гръб
2. Ханш, бедра
3. Колене
4. Други стави
5. Уста/зъби
6. Други части от тялото, но не стави
7. Навсякъде

CHECK: (NOT((count(PH087_PainJointLoc) > 1 AND ((7 IN (PH087_PainJointLoc)))) [Не можете да изберете 
„Навсякъде“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия отговор.;]

PH082_PolyPharmacy (AT LEAST FIVE PER DAY)
Приемате ли поне пет различни лекарства в един обичаен ден? Моля, включете лекарства, предписани от 
Вашия лекар, лекарства, които закупувате без рецепта и хранителни добавки, като витамини и минерали.
1. Да
5. Не

PH095_HowMuchLostWeight (HOW MUCH LOSS WEIGHT)
С колко килограма отслабнахте?
Само намаляване на теглото в цели килограми, напр. 1 кг., 2 кг, 3 кг и така нататък
NUMBER [1..50]

PH066_ReasonLostWeight (REASON LOST WEIGHT)
Защо отслабнахте?
Прочетете на глас. ;
1. Заради заболяване
2. Следвахте специална диета
3. Поради болест и следване на специална диета
97. Други причини за загуба на тегло



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
PH041_UseGlasses (USE GLASSES)

Обикновено носите ли очила или контактни лещи?
Всички видове очила, включително очила, използвани само за четене.
1. Да
5. Не

IF (PH041_UseGlasses = a1)

ENDIF
IF ((PH041_UseGlasses = a5 OR (((a2 IN (PH690_BifocGlasLenses) AND (count(PH690_BifocGlasLenses) = 1)))

ELSE

ENDIF
IF ((PH041_UseGlasses = a5 OR (((a3 IN (PH690_BifocGlasLenses) AND (count(PH690_BifocGlasLenses) = 1)))

ELSE

ENDIF
PH745_HaveHearingAid (HAVE HEARING AID)

Имате ли слухов апарат?
1. Да
5. Не

IF (PH745_HaveHearingAid = a1)

ENDIF
PH046_Hearing (HEARING)

Дали Вашият слух[като използвате слухов апарат както обикновено]...е
Прочетете на глас. ;
1. Отличeн/а/о
2. Много добър/а/о
3. Добър/а/о

PH013_HowTall (HOW TALL ARE YOU?)
Колко сте висок/а?
Височина в сантиметри (за Обединеното кралство: фута точка инча)
NUMBER [60..230]

CHECK: (NOT(((PH013_HowTall >= 200 OR (PH013_HowTall <= 130) AND (PH013_HowTall = RESPONSE))) [Моля, 
потвърдете: Мерки на респондента; TOSTRING(PH013_HowTall) сантиментри, нали? Ако не, моля поправете 
отговора. Ако отговорът е правилен, моля, натиснете Анулирай и продължете.;]

PH690_BifocGlasLenses (USE BIFOCAL GLASSES/LENSES)
Какъв вид очила или контактни лещи носите?
Задайте код за всички, които са приложими. ; Прочетете на глас. ;
SET OF 1. Бифокални или прогресивни очила, или контактни лещи
2. Очила за четене или контактни лещи (очила за единично виждане)
3. Очила за далечно виждане или контактни лещи (очила за единично виждане)
4. Други очила или контактни лещи

PH043_EyeSightDist (EYESIGHT DISTANCE)
Колко добро е зрението Ви при виждане на неща на разстояние, например разпознаване на приятел на 
улицата[като използвате очила или контактни лещи, както обикновено]? Бихте ли казал/а, че е...
Прочетете на глас. ;
1. Отличeн/а/о
2. Много добър/а/о
3. Добър/а/о
4. Среден/а/о
5. Лош/а/о

PH043_EyeSightDist (EYESIGHT DISTANCE)
Колко добро е зрението Ви при виждане на неща на разстояние, например разпознаване на приятел на 
улицата[като използвате очила или контактни лещи, както обикновено]? Бихте ли казал/а, че е...
Прочетете на глас. ;
1. Отличeн/а/о
2. Много добър/а/о
3. Добър/а/о
4. Среден/а/о
5. Лош/а/о

PH044_EyeSightPap (EYESIGHT READING)
Колко добро е зрението Ви при виждане на неща отблизо, като четене на обикновен вестникарски шрифт[като 
използвате очила или контактни лещи, както обикновено]? Бихте ли казал/а, че е...
Прочетете на глас. ;
1. Отличeн/а/о
2. Много добър/а/о
3. Добър/а/о
4. Среден/а/о
5. Лош/а/о

PH044_EyeSightPap (EYESIGHT READING)
Колко добро е зрението Ви при виждане на неща отблизо, като четене на обикновен вестникарски шрифт[като 
използвате очила или контактни лещи, както обикновено]? Бихте ли казал/а, че е...
Прочетете на глас. ;
1. Отличeн/а/о
2. Много добър/а/о
3. Добър/а/о
4. Среден/а/о
5. Лош/а/о

PH045_UseHearingAid (USE HEARING AID)
Обикновено носите ли слухов апарат?
1. Да
5. Не



ENDIF
IF (((BR IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

4. Среден/а/о
5. Лош/а/о

PH048_HeADLa (HEALTH AND ACTIVITIES)
Моля, вижте карта 11. Моля, кажете ми дали имате някакви затруднения да извършвате всяка от ежедневните 
дейности на тази карта. Изключете всички трудности, които очаквате да продължат по-малко от три месеца.
Проучете: други? Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF 1. Извървяване на 100 метра
2. В седнало положение около два часа
3. Ставане от стол след прекарване в седнало положение за дълги периоди
4. Изкачване на няколко стълбища без почивка
5. Изкачване на едно стълбище без почивка
6. Навеждане, коленичене или клякане
7. Протягане или разтягане на ръцете на нивото на раменете
8. Бутане или избутване на големи предмети, като фотьойл
9. Вдигане и носене на тежести над 10 паунда/5 килограма, като тежка чанта с покупки
10. Вземане на малка монета от маса
96. Нито едно от тези

CHECK: (NOT((count(PH048_HeADLa) > 1 AND ((96 IN (PH048_HeADLa)))) [Не можете да изберете „96.Нито едно от 
изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия отговор.;]
PH049_HeADLb (MORE HEALTH AND ACTIVITIES)

Моля, вижте карта 12. Моля, кажете ми ако имате някакви затруднения с тези дейности заради физически, душевен, 
емоционален проблем или проблем с паметта. Още веднъж, изключете всички затруднения, които очаквате да 
продължат по-малко от три месеца.
Проучете: други? Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF 1. Обличане, включително обуване на обувки и чорапи
2. Разходка из стаята
3. Къпане или вземане на душ
4. Хранене, например рязане на храната
5. Лягане или ставане от леглото
6. Използване на тоалетна, включително сядане и ставане
7. Използване на карта за ориентиране на непознато място
8. Приготвяне на топла храна
9. Пазаруване на хранителни стоки
10. Обаждане по телефона
11. Приемане на лекарства
12. Вършене на работа в къщата или в градината
13. Управляване на пари, като плащане на сметки и проследяване на разходите
14. Напускане на къщата самостоятелно и достъп до транспортни услуги
15. Изпиране на личното пране
96. Нито едно от тези

CHECK: (NOT((count(PH049_HeADLb) > 1 AND ((96 IN (PH049_HeADLb)))) [Не можете да изберете „96.Нито едно от 
изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия отговор.;] IF (NOT(((((96 IN (PH048_HeADLa) OR 
(PH048_HeADLa = DontKnow) OR (PH048_HeADLa = Refusal) AND ((((96 IN (PH049_HeADLb) OR (PH049_HeADLb = 
DontKnow) OR (PH049_HeADLb = Refusal))))

ENDIF
PH059_UseAids (USE OF AIDS)

Моля, вижте карта 13. Използвате ли някои от предметите, изредени на тази карта?
№ 7 Включете само лични алармиращи средства, използвани за сигнализиране за помощ след падане и т.н.
SET OF 1. Бастун или друго приспособнетие за помощ при ходене
2. Помощна рамка или проходилка
3. Ръчна инвалидна количка
4. Електрическа инвалидна количка
5. Двуколка или скутер
6. Специални прибори за хранене
7. Лична аларма
8. Дръжки, механизми за хващане, релси (за улесняване на движението и за запазване на баланса)
9. Висока тоалетна седалка с/без облегалки за ръце
10. Памперси
96. Нито едно от тези
97. други средства (уточнете)

CHECK: (NOT((count(PH059_UseAids) > 1 AND ((96 IN (PH059_UseAids)))) [Не можете да изберете „96.Нито едно от 
изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия отговор.;] IF ((a97 IN (PH059_UseAids))

ENDIF
PH054_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN PH)

ПРОВЕРЕТЕ: Кой отговори на въпроса в тази секция?
1. Само респондентът
2. Респондентът и упълномощено лице
3. Само упълномощено лице

PH050_HelpAct (HELP ACTIVITIES)
Като мислите за дейностите, с които имате проблеми, някой помага ли Ви някога с тези дейности?
Включително Вашия партньор или други хора от Вашето домакинство
1. Да
5. Не

IF (PH050_HelpAct = a1)

ENDIF

PH051_HelpMeetsN (HELP MEETS NEEDS)
Бихте ли казали, че получаваната от Вас помощ отговаря на нуждите Ви?
Прочетете на глас. ;
1. През цялото време
2. Обикновено
3. Понякога
4. Много рядко

PH659_UseAidsOther (USE OF AIDS)
Какви други предмети?
STRING



BR001_EverSmokedDaily (EVER SMOKED DAILY)
Следващите въпроси се отнасят за тютюнопушене и консумация на алкохолни напитки. Някога пушили ли сте 
цигари, пури, пурети или лула за период най-малко от една година?
1. Да
5. Не

IF (BR001_EverSmokedDaily = a1)

ENDIF
BR039_Drinklastsevendays (ANY DRINK LAST SEVEN DAYS)

През последните 7 дни консумирали ли сте най-малко една алкохолна напитка?
1. Да
5. Не

IF (BR039_Drinklastsevendays = a1)

ENDIF
BR623_SixOrMoreDrinks (HOW OFTEN SIX OR MORE DRINKS LAST 3 MONTHS)

Моля, вижте карта 15. През последните три месеца колко често сте консумирали шест или повече единици 
алкохолни напитки наведнъж?
Стандартните единици алкохолни напитки са показани на предишната карта.
1. Ежедневно или почти ежедневно
2. Пет или шест дни седмично
3. Три или четири дни седмично
4. Веднъж или два пъти седмично
5. Веднъж или два пъти месечно
6. По-малко от веднъж месечно
7. Изобщо не съм през последните 3 месеца

BR015_PartInVigSprtsAct (SPORTS OR ACTIVITIES THAT ARE VIGOROUS)
Бихме желали да разберем за вида и количеството физическа дейност, която извършвате в ежедневието си. Колко 
често се занимавате с интензивна физическа дейност, като спорт, тежка домакинска работа или работа, която 
изисква физически усилия?
Прочетете на глас. ;
1. По-често от веднъж седмично
2. Веднъж седмично
3. Веднъж до три пъти месечно
4. Почти никога или никога

BR016_ModSprtsAct (ACTIVITIES REQUIRING A MODERATE LEVEL OF ENERGY)
Колко често се занимавате с дейности, които изискват умерен енергиен разход, като работа в градината, 
почистване на колата или разходки?
Прочетете на глас. ;
1. По-често от веднъж седмично
2. Веднъж седмично
3. Веднъж до три пъти месечно
4. Почти никога или никога

BR026_DairyProd (HOW OFTEN SERVING OF DAIRY PRODUCTS)
Моля, вижте карта 16. През една обичайна седмица колко често консумирате порция млечни продукти, например 
чаша мляко, сирене в сандвич, чаша кисело мляко или опаковка високопротеинова добавка?
1. Всеки ден
2. 3-6 пъти седмично
3. Два пъти седмично
4. Веднъж седмично
5. По-малко от веднъж седмично

BR027_LegumesEggs (HOW OFTEN A WEEK SERVING OF LEGUMES OR EGGS)
(Моля, вижте карта 16.) През една обичайна седмица колко често консумирате порция бобови храни, боб или яйца?
1. Всеки ден
2. 3-6 пъти седмично
3. Два пъти седмично
4. Веднъж седмично
5. По-малко от веднъж седмично

BR002_StillSmoking (SMOKE AT THE PRESENT TIME)
Пушите ли към настоящия момент?
1. Да
5. Не

BR003_HowManyYearsSmoked (HOW MANY YEARS SMOKED)
Колко години общо [сте пушил/а/ пушихте]?
Не включвайте периоди, в които не сте пушили Задайте код 1, ако респондентът е пушил по-малко от една 
година
NUMBER [1..99]

BR005_WhatSmoke (WHAT DO OR DID YOU SMOKE)
Какво [Вие][пушите/ пушехте преди да спрете]?
Цигари включват „свити от Вас“. Прочетете на глас. ; Задайте код за всички, които са приложими. ;
1. Цигари
2. Лула
3. Пури или пурети
4. Електронни цигари с никотинов разтвор.

IF ((1 IN (BR005_WhatSmoke))

ENDIF

BR006_AmManCig (AVERAGE AMOUNT OF CIGARETTES PER DAY)
Колко цигари [Вие][пушите/ пушехте] средно за един ден?
NUMBER [0..120]

BR040_Drinklastsevendays (HOW OFTEN DRINKS LAST SEVEN DAYS)
Моля, вижте карта 14, която показва стандартни единици алкохолни напитки. По време на последните 7 дни 
колко единици алкохолни напитки сте консумирали?
Моля, отворете бланката и пресметнете броя единици/седмица заедно с респондента. Ако няма консумация, 
моля, въведете „0“. Моля, закръглете до най-близкото цяло число.
NUMBER [0..200]



ENDIF
IF (((CF IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

BR028_MeatWeek (HOW OFTEN A DAY DO YOU EAT MEAT, FISH OR POULTRY)
(Моля, вижте карта 16.) През една обичайна седмица колко често се храните с месо, риба или птиче месо?
1. Всеки ден
2. 3-6 пъти седмично
3. Два пъти седмично
4. Веднъж седмично
5. По-малко от веднъж седмично

IF ((BR028_MeatWeek > a2 AND (MN032_socex = 1))

ENDIF
BR029_FruitsVegWeek (HOW OFTEN A WEEK DO YOU CONSUME A SERVING OF FRUITS OR VEGETABLES)

(Моля, вижте карта 16.) През една обичайна седмица колко често консумирате порция плодове или зеленчуци?
1. Всеки ден
2. 3-6 пъти седмично
3. Два пъти седмично
4. Веднъж седмично
5. По-малко от веднъж седмично

BR017_IntCheck (INTERVIEWER CHECK BR)

ПРОВЕРЕТЕ: Кой отговори на въпросите в тази секция?
1. Само респондентът
2. Респондентът и упълномощено лице
3. Само упълномощено лице

BR033_MeatAfford (MEAT AFFORD)
Бихте ли казали, че не се храните с месо, риба или птиче месо по-често, защото...
Прочетете на глас. ;
1. не може да си позволите да го ядете по-често
2. поради други причини

CF019_CFInstruct (INSTRUCTION FOR CF)

Това е секцията за поведенчески тест: при попълването на тази секция се уверете, че не присъстват трети лица. 
Начало на секцията без упълномощено лице . Не е позволена намесата на упълномощено лице. Ако респондентът 
не е в състояние да отговори на някои от тези въпроси сам/а, моля, натиснете CTRL-K на всеки въпрос.
1. Продължете

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
CF003_DateDay (DATE-DAY OF MONTH)

Част от това проучване се отнася до паметта на хората И възможността да мислят за нещата. Първо ще Ви попитам 
за днешната дата. Кой ден от месеца е?
Задайте код дали денят от месеца (^FLDay;) е посочен правилно
1. Денят от месеца е даден правилно
2. Денят от месеца не е даден правилно/не знае деня

CF004_DateMonth (DATE-MONTH)
Кой месец е?
Задайте код дали месецът (;) е посочен правилно
1. Месецът е посочен правилно
2. Месецът не е посочен правилно/не знае месеца

CF005_DateYear (DATE-YEAR)
Коя година е?
Задайте код дали годината (^FLYear;) е посочена правилно
1. Годината е посочена правилно
2. Годината не е посочена правилно/не знае годината

CF006_DayWeek (DAY OF THE WEEK)
Можете ли да ми кажете кой ден от седмицата е?
Правилен отговор: (^FLToday;)
1. Денят от седмицата е посочен правилно
2. Денят от седмицата не е посочен правилно/не знае деня

CF103_Memory (SELF-RATED WRITING SKILLS)
Как бихте оценили паметта си към настоящия момент? Бихте ли казали, че е отлична, много добра, добра, средно 
добра или лоша?
1. Отличeн/а/о
2. Много добър/а/о
3. Добър/а/о
4. Среден/а/о
5. Лош/а/о

IF ((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59))

CF001_SRRead (SELF-RATED READING SKILLS)
Сега бих искал/а да Ви задам няколко въпроса относно уменията Ви да четете и пишете. Как бихте оценили 
уменията си да четете, необходими в ежедневието Ви? Бихте ли казали, че те са...
Прочетете на глас. ;
1. Отличeн/а/о/и
2. Много добър/а/о/и
3. Добър/а/о/и
4. Среден/а/о/и
5. Лош/а/о/и

CF002_SRWrite (SELF-RATED WRITING SKILLS)
Как бихте оценили уменията си да пишете, необходими в ежедневието Ви? Бихте ли казали, че те са...
Прочетете на глас. ;
1. Отличeн/а/о/и
2. Много добър/а/о/и
3. Добър/а/о/и
4. Среден/а/о/и
5. Лош/а/о/и



ENDIF
CF007_Learn1Intro (INTRODUCTION TEN WORDS LIST LEARNING)

Сега ще прочета списък с думи от екрана на моя компютър. Нарочно сме направили списъка дълъг, така че за всеки 
ще е трудно да си спомни всички думи. Повечето хора си спомнят само няколко. Моля, слушайте внимателно, защото 
наборът от думи не може да бъде повторен. Когато свърша, ще Ви помоля да повторите на глас толкова думи, 
колкото можете, независимо от реда. Това ясно ли е?
Пригответе книжката
1. Продължете

IF (CF007_Learn1Intro = RESPONSE)

CF820_MemoryChange (SELF-RATED MEMORY CHANGE)
В сравнение с ^FLLastInterviewMonthYear;, бихте ли казал/а, че паметта ви е по-добре, същата или по-зле 
сега, отколкото беше тогава? 
1. По-добре
2. Същата
3. По-зле

CF101_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Готови ли сте?
Изчакайте думите да се покажат на екрана. Напишете думите на предоставения лист. Засечете до една минута 
за припомняне. Въведете думите, които респондентът си спомня правилно.
1. Начало на теста

IF (NOT((((CF104_Learn1 = RESPONSE OR (CF105_Learn1 = RESPONSE) OR (CF106_Learn1 = RESPONSE) OR 
(CF107_Learn1 = RESPONSE)))

ENDIF
IF (MN025_RandomCF102 = 1)

ELSE

CF102_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING SHOW MOVIE)
;
1. Продължете

CF104_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Сега моля, кажете ми всички думи, които си спомняте.
SET OF 1. Хотел
2. Река
3. Дърво
4. Кожа
5. Злато
6. Пазар
7. Хартия
8. Дете
9. Крал
10. Книга
96. Нито едно от посочените

CHECK: (NOT((count(CF104_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF104_Learn1)))) [Не можете да изберете „96.Нито 
едно от изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия отговор.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 2)

ELSE

CF105_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Сега моля, кажете ми всички думи, които си спомняте.
SET OF 1. Небе
2. Океан
3. Знаме
4. Долар
5. Съпруга
6. Машина
7. Дом
8. Земя
9. Колеж
10. Масло
96. Нито едно от посочените

CHECK: (NOT((count(CF105_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF105_Learn1)))) [Не можете да изберете 
„96.Нито едно от изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия отговор.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 3)

ELSE

CF106_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Сега моля, кажете ми всички думи, които си спомняте.
SET OF 1. Жена
2. Скала
3. Кръв
4. Ъгъл
5. Обувки
6. Писмо
7. Момиче
8. Къща
9. Долина
10. Двигател
96. Нито едно от посочените

CHECK: (NOT((count(CF106_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF106_Learn1)))) [Не можете да 
изберете „96.Нито едно от изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия 
отговор.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 4)

CF107_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Сега моля, кажете ми всички думи, които си спомняте.



ENDIF
IF (NOT(CF010_Animals = RESPONSE))

ENDIF
IF (CF009_VerbFluIntro = RESPONSE)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

SET OF 1. Вода
2. Църква
3. Доктор
4. Дворец
5. Огън
6. Градина
7. Море
8. Село
9. Бебе
10. Маса
96. Нито едно от изброените

CHECK: (NOT((count(CF107_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF107_Learn1)))) [Не можете да 
изберете „96.Нито едно от изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия 
отговор.;]

CF009_VerbFluIntro (VERBAL FLUENCY INTRO)
Сега бих искал/а да назовете толкова имена на различни животни, за колкото можете да се сетите. Имате една 
минута, за да го направите. Готови, старт.
Засечете точно една минута. Ако респондентът спре преди изтичане на времето, окуражете го/я да се опита да 
се сети за повече думи. Ако той/тя не отговори в продължение на 15 секунди, повторете основната инструкция 
(„Искам да ми кажете всички животни, за които можете да се сетите“) Определеното време не се увеличава в 
случай, че инструкцията трябва да се повтори.
1. Продължете

IF (CF009_VerbFluIntro = RESPONSE)

ENDIF

CF810_AnimalsVideo (VERBAL FLUENCY SCORE)
2;
Резултатът е сумата от приемливите животни. Всички членове на животинското царство, както реални, 
така и митични, се считат за правилни, освен повторенията и собствените имена. По-конкретно, 
следните се смятат за правилни: име на вид и всички съответни породи в този вид; мъжки, женски 
имена и имена на малките от този вид.
1. Продължете

CF010_Animals (VERBAL FLUENCY SCORE)

Резултатът е сумата от приемливите животни. Всички членове на животинското царство, както реални, така и 
митични, се считат за правилни, освен повторенията и собствените имена. По-конкретно следните се смятат за 
правилни: име на вид и всички съответни породи в този вид; мъжки, женски имена и имена на малките от този 
вид. Задайте код за броя животни (0..100)
NUMBER [0..100]

CF011_IntroNum (INTRODUCTION NUMERACY)
Сега бих искал/а да Ви задам някои въпроси, които оценяват как хората използват цифрите в ежедневието.
Ако е необходимо, окуражавайте респондента да се опита да отговори на всеки от въпросите, свързани с 
цифри
1. Продължете

CF012_NumDis (NUMERACY-CHANCE DISEASE 10 PERC. OF 1000)
Ако шансът да се разболее човек е 10%, колко човека от 1000 (хиляда)  би се очаквало да получат това 
заболяване?
Не изчитайте отговорите
1. 100
2. 10
3. 90
4. 900
97. Друг отговор

IF (CF012_NumDis <> a1)

ENDIF
IF (CF012_NumDis = a1)

CF013_NumHalfPrice (NUMERACY-HALF PRICE)
При разпродажба магазин продава всички артикули на половин цена. Преди разпродажбата един диван 
струва 300 ^FLCurr;. Колко ще струва при разпродажбата?
Не изчитайте отговорите
1. 150 ^FLCurr;
2. 600 ^FLCurr;
97. Друг отговор

CF014_NumCar (NUMERACY-6000 IS TWO-THIRDS WHAT IS TOTAL PRICE)
Продавач на автомобили втора ръка продава автомобил за 6000 ^FLCurr;. Това е две трети от цената му 
като нов. Колко е струвал автомобилът като нов?
Не изчитайте отговорите Респондентът не трябва да използва хартия и химикал.
1. 9000 ^FLCurr;
2. 4000 ^FLCurr;
3. 8000 ^FLCurr;
4. 12000 ^FLCurr;
5. 18000 ^FLCurr;
97. Друг отговор

IF (CF014_NumCar = a1)



ENDIF
CF108_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 1)

Сега нека да опитаме изваждане на числа. На колко е равно сто минус 7?
Респондентът не трябва да използва хартия и химикал. Ако Р добави 7 вместо да го извади, можете да повторите 
въпроса.
NUMBER

IF ((CF108_Serial < 99999998 AND (NOT((CF108_Serial = Refusal OR (CF108_Serial = DontKnow))))

ENDIF
IF (CF007_Learn1Intro = RESPONSE)

ENDIF
ENDIF

CF015_Savings (AMOUNT IN THE SAVINGS ACCOUNT)
Да кажем, че в спестовната си сметка имате 2000 ^FLCurr;. Тази сметка Ви носи десет процента 
лихва всяка година. Колко ще имате в сметката си след две години?
Не изчитайте отговорите
1. 2420 ^FLCurr;
2. 2020 ^FLCurr;
3. 2040 ^FLCurr;
4. 2100 ^FLCurr;
5. 2200 ^FLCurr;
6. 2400 ^FLCurr;
97. Друг отговор

CF109_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 2)
И 7 от него
Това е второто изваждане
NUMBER

IF ((CF109_Serial < 99999998 AND (NOT((CF109_Serial = Refusal OR (CF109_Serial = DontKnow))))

ENDIF

CF110_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 3)
И 7 от него
Това е третото изваждане
NUMBER

IF ((CF110_Serial < 99999998 AND (NOT((CF110_Serial = Refusal OR (CF110_Serial = DontKnow))))

ENDIF

CF111_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 4)
И 7 от него
Това е четвъртото изваждане
NUMBER

IF ((CF111_Serial < 99999998 AND (NOT((CF111_Serial = Refusal OR (CF111_Serial = DontKnow))))

ENDIF

CF112_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 5)
И 7 от него
Това е петото изваждане
NUMBER

IF (CF101_Learn1 <> Refusal)

IF (MN025_RandomCF102 = 1)

ELSE

CF113_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Неотдавна Ви прочетох списък с думи и Вие повторихте тези, които успяхте да запомните. Моля, 
кажете ми всички думи, за които се сещате сега?
Напишете думите на предоставения лист. Засечете до една минута за припомняне. Въведете 
думите, които респондентът си спомня правилно.
SET OF 1. Хотел
2. Река
3. Дърво
4. Кожа
5. Злато
6. Пазар
7. Хартия
8. Дете
9. Крал
10. Книга
96. Нито едно от посочените

CHECK: (NOT((count(CF113_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF113_Learn4)))) [Не можете да изберете 
„96.Нито едно от изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия отговор.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 2)

CF114_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Неотдавна Ви прочетох списък с думи и Вие повторихте тези, които успяхте да запомните. 
Моля, кажете ми всички думи, за които се сещате сега?
Напишете думите на предоставения лист. Засечете до една минута за припомняне. Въведете 
думите, които респондентът си спомня правилно.
SET OF 1. Небе
2. Океан
3. Знаме
4. Долар
5. Съпруга
6. Машина
7. Дом
8. Земя



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59))

ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF

9. Колеж
10. Масло
96. Нито едно от посочените

CHECK: (NOT((count(CF114_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF114_Learn4)))) [Не можете да 
изберете „96.Нито едно от изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия 
отговор.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 3)

ELSE

ENDIF

CF115_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Неотдавна Ви прочетох списък с думи и Вие повторихте тези, които успяхте да 
запомните. Моля, кажете ми всички думи, за които се сещате сега?
Напишете думите на предоставения лист. Засечете до една минута за припомняне. 
Въведете думите, които респондентът си спомня правилно.
SET OF 1. Жена
2. Скала
3. Кръв
4. Ъгъл
5. Обувки
6. Писмо
7. Момиче
8. Къща
9. Долина
10. Двигател
96. Нито едно от посочените

CHECK: (NOT((count(CF115_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF115_Learn4)))) [Не можете да 
изберете „96.Нито едно от изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия 
отговор.;]

CF116_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Неотдавна Ви прочетох списък с думи и Вие повторихте тези, които успяхте да 
запомните. Моля, кажете ми всички думи, за които се сещате сега?
Напишете думите на предоставения лист. Засечете до една минута за припомняне. 
Въведете думите, които респондентът си спомня правилно.
SET OF 1. Вода
2. Църква
3. Доктор
4. Дворец
5. Огън
6. Градина
7. Море
8. Село
9. Бебе
10. Маса
96. Нито едно от изброените

CHECK: (NOT((count(CF116_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF116_Learn4)))) [Не можете да 
изберете „96.Нито едно от изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия 
отговор.;]

CF821_CountingBackIntro1 (COUNTING BACKWARDS INTRO 1)
На този въпрос Ви моля да броите в низходящ ред, колкото Ви е възможно по-бързо, от числото, което ще Ви 
кажа. Ще Ви кажа кога да спрете.

Моля, започнете с: 20
Изберете '1. Продължете', веднага щом прочетете числото.
1. Продължете

CF822_CountingBackTrial1 (COUNTING BACKWARDS TRIAL 1 END)

Изберете '1. Продължете', веднага щом Р преброи 10 числа или спре, или поиска да започне отначало. 
1. Продължете

CF823_CountingBackStop1 (COUNTING BACKWARDS STOP 1)
Можете да спрете сега. Благодаря Ви.
Кодирайте правилно, ако Р е преброил в низходящ ред от 19 до 10 или от 20 до 11 без грешка. 
Позволете [той/ тя] да започне отначало ако желае това.
1. Правилно
5. Неправилно
6. Иска да започне отначало

IF (CF823_CountingBackStop1 = 6)

CF824_CountingBackIntro2 (COUNTING BACKWARDS INTRO 2)
Нека опитаме отново. Числото, от което да започнете да броите обратно, е: 20
Изберете '1. Продължете' веднага щом прочетете числото.

CF825_CountingBackTrial2 (COUNTING BACKWARDS TRIAL 2 END)

Изберете '1. Продължете' веднага щом Р преброи 10 числа, или спре.

CF826_CountingBackStop2 (COUNTING BACKWARDS STOP 2)
Можете да спрете сега. Благодаря Ви.
Кодирайте правилно ако Р е преброил обратно от 19 до 10 или от 20 до 11 без грешка.
1. Правилно
5. Неправилно



ENDIF
IF (MN808_AgeRespondent > 64)

ENDIF
CF830_DrawInfinity (DRAW INFINITY)

Моля, погледнете шоу карта 17. Бих искал/а след това да копирате тази диаграма, моля.
Отворете празна страница в бланката за записване и я подайте на Р. 
Оценяване: копието е правилно, ако двете линии на безкрайност се събират в точка/прекръстосват и не 
изглеждат като кръгове. 
1. Правилно копие ;
5. Неправилно копие ;
7. Копирането е невъзможно заради физиологични причини (напр. треперещи ръце, слабо зрение)

CF831_DrawCube (DRAW CUBE)
Моля, погледнете шоу карта 18. Моля, сега копирайте тази рисунка.
Отворете нова празна страница в бланката за записване и я подайте на Р. Р може да поправя грешки, докато 
рисува. Ако Р не харесва първата си рисукна и би искал да я направи отново, можете да му разрешите и да 
оцените втората рисунка. 
1. Напълно правилно копие. Кубът има 12 линии,дори ако пропорциите не са перфектни ;
2. Частично правилно копие. Кубът има по-малко от 12 линии, но цялостната кубична форма е спазена ;
5. Неправилно копие
7. Рисуването е невъзможно поради физиологични причини (напр. треперещи ръце, слабо зрение)

CF832_DrawClockFaceIntro (DRAW CLOCK FACE INTRO)
А сега, моля, нарисувайте часовник с цифри, но не рисувайте стрелките засега.
Отворете нова празна страница в бланката за записване и я подайте на Р. Изберете '1. Продължете', когато 
часовникът и циферблатът са готови или когато Р спре. Р може да поправя грешки докато рисува. Ако Р не 
харесва първата рисунка и би искал да я направи отново, можете да му разрешите и да оцените втората 
рисунка. 
1. Продължете

CF833_DrawClockFaceAllCorrect (DRAW CLOCK FACE ALL CORRECT)

НЕ ЧЕТЕТЕ НА ГЛАС: моля, оценете: Нарисуван ли е приемлив кръг и 12-те числа добре ли са разпределени в 
кръга?

Правилни примери: ;
1. Да
5. Не
7. Рисуване е невъзможно поради физиологични причини (напр. треперещи ръце, слабо зрение)

IF (CF833_DrawClockFaceAllCorrect = a5)

ENDIF
IF (((CF833_DrawClockFaceAllCorrect = a1 OR (CF834_DrawClockFace_12 = a1) OR (CF835_DrawClockFace_Circle

= a1))

CF827_ObjectScissors (OBJECT SCISSORS)
Сега ще Ви попитам за имената на някои хора или неща. 
Какво обикновено използват хората, за да режат хартия?
Приемете отговори, които са правилни за страната или региона.
1. Правилно посочено (ножица, ножици)
5. Неправилно

CF828_ObjectCactus (OBJECT CACTUS)
Как наричате бодливата растителност, която расте в пустинята?
Приемете отговори, които са правилни за държавата или региона.
1. Правилно посочено (кактус или име на вид кактус)
5. Неправилно

CF829_ObjectPharmacy (OBJECT PHARMACY)
Къде обикновено хората отиват, за да купят лекарства?
Приемете отговори, които са приемливи за страната или региона.
1. Правилно посочено (напр. аптека)
5. Неправилно

CF834_DrawClockFace_12 (DRAW CLOCK FACE 12)

НЕ ЧЕТЕТЕ НА ГЛАС: Моля, оценете:

Дали всички 12 числа са включени? Няма значение дали са лошо разпределени или извън кръга. 

Правилни примери: ;
1. Да
5. Не

IF (CF834_DrawClockFace_12 = a5)

ENDIF

CF835_DrawClockFace_Circle (DRAW CLOCK FACE CIRCLE)

НЕ ЧЕТЕТЕ: Моля, кодирайте: Нарисуван ли е приемлив кръг?
1. Да
5. Не

CF836_DrawClockHands (DRAW CLOCK HANDS)
А сега, моля, нарисувайте стрелките на десет и пет.
Изберете '1. Продължете', когато стрелките са нарисувани или когато Р спре.
1. Продължете

CF837_DrawClockHandsAllCorrect (DRAW CLOCK HANDS ALL CORRECT)

НЕ ЧЕТЕТЕ НА ГЛАС: Моля, оценете: И двете ли стрелки са добре нарисувани? Това означава: Дали имат 
различна дължина и дали са поставени на правилните цифри? Може да попитате коя е малката и коя е 
голямата стрелка. 

Правилни примери: ;
1. Да
5. Не



ENDIF
CF017_Factors (CONTEXTUAL FACTORS DURING THE COGNITIVE FUNCTION TEST)

Имаше ли някакви фактори, които може да са повлияли отрицателно на резултата от теста на респондента? Ако 
искате да коментирате, използвайте CTRL+M
1. Да
5. Не

CF018_IntCheck (WHO WAS PRESENT DURING CF)

ИНТЕРВЮЕРЪТ ДА ПРОВЕРИ: КОЙ ПРИСЪСТВАШЕ ПО ВРЕМЕ НА ТАЗИ СЕСИЯ?
1. Само респондентът
2. Партньорът присъстваше
3. Дете/деца присъстваха
4. Друг/и

CHECK: (NOT((count(CF018_IntCheck) > 1 AND ((a1 IN (CF018_IntCheck)))) [Не може да избере - само респондентът - с 
друга категория;] CHECK: (NOT((Sec_CH.NumberOFReportedChildren = 0 AND ((a3 IN (CF018_IntCheck)))) [По-рано 
отговорихте, че нямате деца;]
CF719_EndNonProxy (NON PROXY)

ПРОВЕРЕТЕ: Кой отговори на въпросите в тази секция?
1. Респондентът
2. Не е отговорено на въпросите в секцията (Интервю с упълномощено лице)

IF (CF719_EndNonProxy = 2)

ENDIF

IF (CF837_DrawClockHandsAllCorrect = a5)

ENDIF

CF838_DrawClockHands2Hands_LengthIncorrect (DRAW CLOCK HANDS 2 HANDS LENGTH INCORRECT)

НЕ ЧЕТЕТЕ: моля, кодирайте: Дали двете стрелки са поставени на правилните цифри, но 
дължините им са разменени?
1. Да
5. Не

IF (CF838_DrawClockHands2Hands_LengthIncorrect = a5)

ENDIF

CF839_DrawClockHands1HandCorrect (DRAW CLOCK HANDS 1 HAND CORRECT)

НЕ ЧЕТЕТЕ НА ГЛАС: Моля, оценете: Дали едната стрелка е поставена на правилната цифра 
и нарисувана с правилна дължина? Няма значение дали втората стрелка липсва или е 
нарисувана неправилно. 

Правилни примери: ;
1. Да
5. Не

CF840_ProxyIntro (PROXY INTRO)

Моля, обърнете се към упълномощеното лице на Респондента и го/я попитайте директно за когнитивните 
способности на Р. Упълномощеното лице трябва да отговори на следващите въпроси насаме, без присъствието 
на Респондента или други лица. Тази част ще отнеме около 2 минути.
1. Продължете

CF841_ProxyMemory (PROXY MEMORY)
Сега бих искал/а да Ви задам няколко въпроса (като човек, който отговаря от името на Респондента).
Част от това изследване се отнася до паметта на хората и способността да се разсъждава за нещата.
Първо, как бихте оценили паметта на (^FLRespondentName;) в настоящия момент? Бихте ли казал/а, че 
паметта му/й е отлична, много добра, добра, средна или лоша?
1. Отличeн/а/о
2. Много добър/а/о
3. Добър/а/о
4. Среден/а/о
5. Лош/а/о

CF842_ProxyMemoryChange (PROXY MEMORY CHANGE)
В сравнение с преди две години, бихте ли казал/а, че паметта на ^FLRespondentName;' е по-добра сега, почти 
същата или по-лоша сега, отколкото преди?
1. По-добра
2. Същата
3. По-лоша

CF843_ProxyMemoryFamily (PROXY MEMORY FAMILY)
В сравнение с преди две години, как се представя ^FLRespondentName; при:
Спомняне на неща за семейство и приятели като работни места, рождени дни и адреси. Дали има подобрение, 
няма съществена промяна, или е настъпило влошаване?
1. Има подобрение
2. Няма съществена промяна
3. Настъпило е влошаване
4. Неприложимо, Р не извършва такава дейност

CF844_ProxyMemoryEvents (PROXY MEMORY EVENTS)
В сравнение с преди две години, как се представя ^FLRespondentName; при:
Спомняне на неща, които скоро са се случили? (има подобрение, няма съществена промяна или е настъпило 
влошаване?)
1. Има подобрение
2. Няма съществена промяна
3. Настъпило е влошаване
4. Неприложимо, Р не извършва такава дейност

CF845_ProxyMemoryConversations (PROXY MEMORY CONVERSATIONS)
В сравнение с преди две години, как се представя ^FLRespondentName; при:

Припомняне на разговори отпреди няколко дни? (Дали има подобрение, няма съществена промяна или е 
настъпило влошаване?)



ENDIF
IF (((MH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

1. Има подобрение
2. Няма съществена промяна
3. Настъпило е влошаване
4. Неприложимо, Р не извършва такава дейност

CF846_ProxyMemoryDate (PROXY MEMORY DATE)
В сравнение с преди две години, как се представя ^FLRespondentName; при:
Припомняне кой ден и месец е? (Дали има подобрение, няма съществена промяна или е настъпило 
влошаване?)
1. Има подобрение
2. Няма съществена промяна
3. Настъпило е влошаване
4. Неприложимо, Р не извършва такава дейност

CF847_ProxyMemoryLearning (PROXY MEMORY LEARNING)
В сравнение с преди две години, как се представя ^FLRespondentName; при:

Учене на нови неща като цяло? (Дали има подобрение, няма съществена промяна или е настъпило 
влошаване?)
1. Има подобрение
2. Няма съществена промяна
3. Настъпило е влошаване
4. Неприложимо, Р не извършва такава дейност

CF848_ProxyMemoryDecisions (PROXY MEMORY DECISIONS)
В сравнение с преди две години, как се представя ^FLRespondentName; при:
Боравене с пари за пазаруване? (Дали има подобрение, няма съществена промяна или е настъпило 
влошаване?)

1. Има подобрение
2. Няма съществена промяна
3. Настъпило е влошаване
4. Неприложимо, Р не извършва такава дейност

CF849_ProxyMemoryFinances (PROXY MEMORY FINANCES)
В сравнение с преди две години, как се представя ^FLRespondentName;  при:
Боравене с финансови въпроси, като например [неговата/ нейната]  пенсия или отношения с банката? (Дали 
има подобрение, няма съществена промяна или е настъпило влошаване?)
1. Има подобрение
2. Няма съществена промяна
3. Настъпило е влошаване
4. Неприложимо, Р не извършва такава дейност

CF850_ProxyGettingLost (PROXY GETTING LOST)
Сега, (като имате предвид някои конкретни постъпки) дали [той/ тя]  някога се е губил/а в позната 
обстановка?
1. Да
5. Не

CF851_ProxyWanderOff (PROXY WANDER OFF)
Дали [той/ тя] някога се е скитал/а и не се е връщал/а [сам/ сама]?
1. Да
5. Не

CF852_ProxyLeftAlone (PROXY LEFT ALONE)
Може ли [той/ тя] да бъде оставен/а сам/а за около час?
1. Да
5. Не

CF853_ProxyNonExisting (PROXY NON EXISTING)
Дали [той/ тя] някога вижда или чува неща, които не са реално там?
1. Да
5. Не

CF854_End_proxy (END PROXY)

Това е краят на въпросите, зададени насаме на упълномощеното лице на респондента.
1. Продължете

CF855_Who_present (WHO PRESENT)

Проверете кой друг присъстваше по време на тази секция освен упълномощеното лице.
1. Само упълномощеното лице
2. Респондентът присъстваше
3. Партньор/ка присъстваше
4. Дете/деца присъстваха
5. Друг/и

CHECK: (NOT((count(CF855_Who_present) > 1 AND ((a1 IN (CF855_Who_present)))) [Не може да избере - само 
респондентът - с друга категорияProxy;]

MH001_Intro (INTRO MENTAL HEALTH)
По-рано говорихме за физическото Ви здраве. Друг показател за здравето е Вашето емоционално здраве или 
благосъстояние – тоест как се чувствате относно нещата, които се случват около Вас.
Начало на Секцията без упълномощено лице. Не е позволено присъствието на упълномощено лице. Ако 
респондентът не присъства или не е в състояние да даде своето съгласие за участие лично, моля, натиснете CTRL-K
за всеки въпрос.
1. Продължете

MH002_Depression (DEPRESSION)
През последния месец били ли сте тъжен/а или депресиран/а?
Ако участникът помоли за разяснение, кажете „под тъжен или депресиран имаме предвид нещастен, унил или 
потиснат“
1. Да
5. Не

MH003_Hopes (HOPES FOR THE FUTURE)



Какви са Вашите надежди за бъдещето?
Отбележете само дали надеждите са споменати или не
1. Надежди са споменати
2. Надежди не са споменати

MH004_WishDeath (FELT WOULD RATHER BE DEAD)
През последния месец чувствали ли сте, че по-добре да бяхте умрял/а?
1. Споменаване на самоубийствени чувства или желание да бъде умрял/а
2. Няма такива чувства

MH005_Guilt (FEELS GUILTY)
Имате ли склонност да се самообвинявате или да се чувствате виновен/а за нещо?
1. Очевидна прекомерна вина или самообвинение
2. Няма такива чувства
3. Споменава вина или самообвинение, но не става ясно дали това е очевидна или прекомерна вина или 
самообвинение

IF (MH005_Guilt = a3)

ENDIF
MH007_Sleep (TROUBLE SLEEPING)

Имате ли проблеми със съня напоследък?
1. Проблеми със съня или скорошна промяна в режима
2. Няма проблеми със съня

MH008_Interest (LESS OR SAME INTEREST IN THINGS)
През последния месец какъв интерес имате към нещата?
1. По-малък интерес, отколкото обичайно посочения
2. Не посочва загуба на интерес
3. Неспецифичен или невъзможен за кодиране отговор

IF (MH008_Interest = a3)

ENDIF
MH010_Irritability (IRRITABILITY)

Напоследък раздразнителни ли сте?
1. Да
5. Не

MH011_Appetite (APPETITE)
Какъв беше апетитът Ви през последния месец?
1. Намаляване на желанието за храна
2. Няма намаляване на желанието за храна
3. Неспецифичен или невъзможен за кодиране отговор

IF (MH011_Appetite = a3)

ENDIF
MH013_Fatigue (FATIGUE)

През последния месец имахте ли по-малко енергия да вършите нещата, които искахте?
1. Да
5. Не

MH014_ConcEnter (CONCENTRATION ON ENTERTAINMENT)
Как е Вашата концентрация (способност за съсредоточаване)? Например можете ли да се концентрирате върху 
телевизионна програма, филм или радио програма?
1. Трудности в концентрацията при забавления
2. Не се споменава такава трудност

MH015_ConcRead (CONCENTRATION ON READING)
Можете ли да се концентрирате върху нещо, което четете?
1. Трудности в концентрацията при четене
2. Не се споменава за подобна трудност

MH016_Enjoyment (ENJOYMENT)
Какво Ви харесва да правите напоследък?
1. Трудност да посочи дейност, която му/й доставя удоволствие
2. Споменава някаква дейност, която му/й доставя удоволствие

MH017_Tear (TEARFULNESS)
През последния месец плакал/а ли сте изобщо?
1. Да
5. Не

MH033_Intro (INTRODUCTION HOW MUCH YOU FEEL)
Сега ще Ви прочета някои твърдения и бих искал/а да Ви помоля да отговорите каква част от времето се чувствате 
по определен начин: често, понякога, рядко или никога.
1. Продължете

MH034_companionship (HOW OFTEN LACK COMPANIONSHIP)

MH006_BlameForWhat (BLAME FOR WHAT)
И така, за какво се самообвинявате?
Бележка – Задайте код 1 само за преувеличено чувство на вина, което очевидно не съответства на 
обстоятелствата. Вината често би трябвало да бъде много малка, ако съществува изобщо. За оправдана или 
съответстваща вина трябва да се зададе код 2.
1. Дадения пример/и представлява/т очевидна прекомерна вина или самообвинение
2. Примерът/ите не представлява/т очевидна прекомерна вина или самообвинение, или остава неясно дали 
посоченото е очевидна или перкомерна вина или самообвинение

MH009_KeepUpInt (KEEPS UP INTEREST)
И така, продължавате ли да държите на Вашите интереси (на нещата, които обичате да правите)?
1. Да
5. Не

MH012_EatMoreLess (EATING MORE OR LESS)
И така, храните ли се повече или по-малко от обикновено?
1. По-малко
2. Повече
3. Нито повече, нито по-малко



ENDIF
IF (((HC IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

Каква част от времето чувствате липса на компания?
Прочетете на глас. ;
1. Често
2. Понякога
3. Рядко или никога

MH035_LeftOut (HOW OFTEN LEFT OUT)
През каква част от времето се чувствате изоставен/а?
Повторете при необходимост
1. Често
2. Понякога
3. Рядко или никога

MH036_Isolated (HOW OFTEN ISOLATED)
През каква част от времето се чувствате изолиран/а от другите?
Повторете при необходимост
1. Често
2. Понякога
3. Рядко или никога

MH037_lonely (HOW OFTEN LONELY)
През каква част от времето се чувствате самотен/самотна?
Повторете при необходимост
1. Често
2. Понякога
3. Рядко или никога

MH032_EndNonProxy (NON PROXY)

ПРОВЕРЕТЕ: Кой отговори на въпросите в тази секция?
1. Респондентът
2. Не е отговорено на въпросите в секцията (Интервю с упълномощено лице)

HC801_Intro (INTRO HEALTH CARE)
Сега имаме няколко въроса за Вашия лекар и за Вашата здравна застраховка.
1. Продължете

HC125_Satisfaction_with_Insurance (SATISFACTION WITH INSURANCE)
Нека да започнем с Вашата здравна застраховка. Като цяло доколко сте доволен/а от покритието на Вашата основна 
здравна застраховка/национална здравноосигурителна система? Вие сте
Прочетете на глас. ;
1. много доволен/а
2. донякъде доволен/а
3. донякъде недоволен/а
4. много недоволен/а

HC113_SuppHealthInsurance (ANY SUPPLEMENTARY HEALTH INSURANCE)
Имате ли някаква допълнителна здравна застраховка, която покрива услуги, които не се покриват от Вашата 
основна здравна застраховка/национална здравноосигурителна система/трета страна платец. Тези услуги може да 
включват болнични услуги, здравни прегледи, посещения в кабинет, зъболекарска грижа, друго лечение или 
лекарства.
1. Да
5. Не

HC116_LongTermCareInsurance (HAS LONGTERM CARE INSURANCE)
Имате ли някои от следните държавни или частни дългосрочни здравни застраховки?
Прочетете на глас. ; Задайте код за всички, които са приложими. ; Ако не е ясно, обяснете: Дългосрочната здравна 
застраховка покрива разходите за дългосрочна грижа. Тя като цяло покрива домашна грижа, помощ в ежедневието, 
дневна грижа за възрастен, социален патронаж, грижа в хоспис, престой в дом за обгрижване или старчески дом. 
Някои от дългосрочните услуги може да се покриват от Вашата здравна застраховка.
1. Държавна
2. Частна задължителна
3. Частна по желание/допълнителна
96. Нито едно от изброените

CHECK: (NOT((count(HC116_LongTermCareInsurance) > 1 AND ((a96 IN (HC116_LongTermCareInsurance)))) [Не можете 
да изберете „96.Нито едно от изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия отговор.;]
HC602_STtoMDoctor (SEEN OR TALKED TO MEDICAL DOCTOR)

През последните 12 месеца, тоест от ^FLLastYearMonth; колко пъти общо сте посещавали или говорили с лекар или 
квалифицирана/регистрирана медицинска сестра за Вашето здраве? Моля, изключете посещения при зъболекар и 
болнични престои, но включете спешно отделение и амбулаторни посещения на клиники.
Моля, включете също така контакти по телефона или по друг начин.
NUMBER [0..366]

IF (HC602_STtoMDoctor > 0)

ENDIF
HC884_Flu (FLU)

През последната година, от ^FLLastYearMonth;, правили ли сте си ваксина срещу грип?
1. Да
5. Не

HC885_EyeExam (EYE EXAM)

HC876_ContactsGP (CONTACTS GP)
Колко от тези контакти са били с личен лекар или с лекар от Вашия здравен център?
NUMBER [0..366]

CHECK: (NOT(HC876_ContactsGP > HC602_STtoMDoctor)) [Броят не може да бъде по-голям от общия брой 
контакти.;]
HC877_ContactsSpecialist (CONTACTS SPECIALISTS)

Колко от тези контакти са били със специалист, без да броите зъболекар или спешна помощ?
Специалист лекар може да бъде например офталмолог, гинеколог, кардиолог, психиатър, ревматолог, ортопед, 
специалист УНГ, гериатър, невролог, гастроентеролог, рентгенолог...
NUMBER [0..366]

CHECK: (NOT(HC877_ContactsSpecialist > HC602_STtoMDoctor)) [Броят не може да бъде по-голям от общия брой 
контакти.;]



През последните две години, след  ^FLTwoYearsBackMonth;, правили ли сте си очен преглед при очен специалист 
като офталмолог или оптометрист?
1. Да
5. Не

IF (MN002_Person[1].Gender = a2)

ENDIF
HC887_ColonCancerScreening (COLON CANCER SCREENING)

Някои доставчици на здравни грижи провеждат тестове - например за откриване на скрито кървене в 
изпражненията, сигмоидоскопия или колоноскопия за да се провери за рак на дебелото черво. През последните две 
години, след ^FLTwoYearsBackMonth;, правил/а ли сте си някой от посочените тестове?
1. Да
5. Не

HC010_SNaDentist (SEEN A DENTIST/DENTAL HYGIENIST)
През последните дванадесет месеца, тоест от ^FLLastYearMonth;, посещавали ли сте зъболекар или дентален 
хигиенист?
Включват се рутинни прегледи за протези и стоматологични консултации
1. Да
5. Не

HC012_PTinHos (IN HOSPITAL LAST 12 MONTHS)
През последните дванадесет месеца, тоест от ^FLLastYearMonth;, били ли сте в болница в продължение на цяла нощ? 
Моля, включете престой в медицинско, хирургично, психиатрично или друго специализирано отделение.
1. Да
5. Не

IF (HC012_PTinHos = a1)

ENDIF
HC064_InOthInstLast12Mon (IN OTHER INSTITUTIONS LAST 12 MONTHS)

През последните дванадесет месеца били ли сте пациент за цялата нощ в здравно заведение, различно от болница, 
например институция за медицинска рехабилитация, възстановяване и др.? Моля, не включвайте престой в дом за 
обгрижване/старчески дом.
1. Да
5. Не

IF (HC064_InOthInstLast12Mon = a1)

ENDIF
HC841_ForgoCareCost (FORGO CARE COST)

Моля, погледнете карта 19. През последните дванадесет месеца, кои от следните видове грижи сте отказал/а заради 
разходите, които е трябвало да платите, ако има такива?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF 1. Грижа от личен лекар
2. Грижа от лекар специалист
3. Лекарства
4. Зъболекарска грижа
5. Оптична грижа
6. Домашна грижа
7. Платена домашна помощ
96. Нито едно от изброените
97. Друга грижа, непосочена в този списък

CHECK: (NOT((count(HC841_ForgoCareCost) > 1 AND ((a96 IN (HC841_ForgoCareCost)))) [Не можете да изберете 
„96.Нито едно от изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия отговор.;]
HC843_ForgoCareUnav (FORGO CARE UNAVAILABLE)

HC886_Mammogram (MAMMOGRAM)
През последните две години, след  ^FLTwoYearsBackMonth;, правили ли сте си мамография (рентгеново 
изследване на гърдите)?
1. Да
5. Не

HC013_TiminHos (TIMES BEING PATIENT IN HOSPITAL)
Колко пъти сте били пациент в болница в продължение на цяла нощ през последните дванадесет месеца?
Пресметнете само отделните случаи.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HC013_TiminHos = 1)

ELSE

ENDIF
HC014_TotNightsinPT (TOTAL NIGHTS STAYED IN HOSPITAL)

Колко нощи общо сте прекарали в болница през последните дванадесет месеца?
NUMBER [1..365]

HC888_TypeHos (TYPE HOSPITALISATION ONCE)
Дали този престой в болница беше планиран или беше по спешност?
1. Планирана хоспитализация
2. Спешна хоспитализация

IF (HC013_TiminHos > 1)

ENDIF

HC890_TypeHosSeveral (TYPE HOSPITALISATION MORE THAN ONCE)
Дали всички тези престои в болница бяха планирани, или всичките бяха по спешност, или и 
двете?
1. Планирани
2. По спешност
3. И двете

HC066_TotNightStayOthInst (TOTAL NIGHTS STAYED IN OTHER INSTITUTIONS)
Колко нощи общо сте прекарали в институция, различна от болница или дом за обгрижване/старчески дом по 
време на последните дванадесет месеца?
NUMBER [1..365]



Моля, вижте карта 19. През последните дванадесет месеца, кои от следните видове грижа сте отказал/а, защото не 
са били налични или не са били лесно достъпни, ако има такива?
Обяснете "налични": разумно близо до дома, отворени в разумни часове (от гл. т. на респондента)

Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF 1. Грижа от личен лекар
2. Грижа от лекар специалист
3. Лекарства
4. Зъболекарска грижа
5. Оптична грижа
6. Домашна грижа
7. Платена домашна помощ
96. Нито едно от изброените
97. Друга грижа, непосочена в този списък

CHECK: (NOT((count(HC843_ForgoCareUnav) > 1 AND ((a96 IN (HC843_ForgoCareUnav)))) [Не можете да изберете 
„96.Нито едно от изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия отговор.;]
HC889_HealthLiteracy (HEALTH LITERACY)

Колко често имате нужда от чужда помощ, когато четете инструкции, брошури или други писмени материали от 
Вашия доктор или аптека?
1. Винаги
2. Често
3. Понякога
4. Рядко
5. Никога

IF (MN024_NursingHome = a1)

HC127_AtHomeCare (TYPE OF HOME CARE)
Вече говорихме за трудности, които може да имате при изпълняване на различни дейности заради здравни 
проблеми. Моля, вижте карта 20. През последните дванадесет месеца, тоест след ^FLLastYearMonth;, 
получавали ли сте в дома си някакви професионални или платени услуги, изредени на тази карта, заради 
физически, душевен, емоционален проблем или проблем с паметта?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF 1. Помощ с лична грижа, (напр. лягане и ставане от леглото, обличане, къпане и вземане на душ)
2. Помощ с домашни задачи (напр. чистене, гладене, готвене)
3. Готова храна (напр. готова храна, предоставена от общината или частен доставчик)
4. Помощ с други дейности (напр. пълнене на разпределител за лекарства)
96. Нито едно от изброените

CHECK: (NOT((count(HC127_AtHomeCare) > 1 AND ((a96 IN (HC127_AtHomeCare)))) [Не можете да изберете 
„96.Нито едно от изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия отговор.;] IF ((a1 IN 
(HC127_AtHomeCare))

ENDIF
IF ((a2 IN (HC127_AtHomeCare))

ENDIF
IF ((a3 IN (HC127_AtHomeCare))

ENDIF
HC029_NursHome (IN A NURSING HOME)

През последните дванадесет месеца, тоест след ^FLLastYearMonth;, бил/а ли сте в старчески дом/дом за 
възрастни хора в продължение на цяла нощ?
Ако респондентът определено е бил в старчески дом преди по-малко от 12 месеца, отговорете 1 (да, 
временно)
1. Да, временно
3. Да, постоянно
5. Не

CHECK: (NOT(HC029_NursHome = a3)) [В началото на това интервю Вие въведохте, че домът на Р не е старчески 
дом. Сега въведохте, че Р живее постоянно в старчески дом. Моля, въведете бележка, за да обясните;] IF 
((HC029_NursHome = a1 OR (HC029_NursHome = a3))

ENDIF
IF (HC029_NursHome = a1)

HC033_WksNursCare (WEEKS RECEIVED PROFESSIONAL NURSING CARE)
През последните дванадесет месеца колко седмици получавахте професионална или платена лична 
грижа в дома си?
БРОЙТЕ 4 СЕДМИЦИ ЗА ВСЕКИ ПЪЛЕН МЕСЕЦ; БРОЙТЕ 1 ЗА ЧАСТ ОТ ЕДНА СЕДМИЦА
NUMBER [1..52]

HC034_HrsNursCare (HOURS RECEIVED PROFESSIONAL NURSING CARE)
Средно колко часа седмично получавахте професионална или платена лична грижа в дома си?
ЗАКРЪГЛЕТЕ ДО ЦЕЛИ ЧАСОВЕ
NUMBER [1..168]

HC035_WksDomHelp (WEEKS RECEIVED PAID DOMESTIC HELP)
През последните дванадесет месеца колко седмици получавахте професионална или платена помощ за 
домашни задачи у дома (защото не сте могли да ги свършите сам/а заради здравословни проблеми)?
БРОЙТЕ 4 СЕДМИЦИ ЗА ВСЕКИ ПЪЛЕН МЕСЕЦ; БРОЙТЕ 1 ЗА ЧАСТ ОТ ЕДНА СЕДМИЦА
NUMBER [1..52]

HC036_HrsDomHelp (HOURS RECEIVED PAID DOMESTIC HELP)
Средно колко часа седмично получавахте такава професионална или платена помощ?
ЗАКРЪГЛЕТЕ ДО ЦЕЛИ ЧАСОВЕ
NUMBER [1..168]

HC037_WksMoW (WEEKS RECEIVED MEALS-ON-WHEELS)
През последните дванадесет месеца колко седмици получавахте готова храна, защото не сте могли да 
приготвите храна заради здравословни проблеми?
БРОЙТЕ 4 СЕДМИЦИ ЗА ВСЕКИ ПЪЛЕН МЕСЕЦ
NUMBER [1..52]

HC751_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
В помощния или надзорния персонал имаше ли поне една медицинска сестра?
1. Да
5. Не



ENDIF
IF (NOT(MN029_linkage = 0))

ENDIF
HC063_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HC)

ПРОВЕРЕТЕ: Кой отговори на въпросите в тази секция?
1. Само респондентът
2. Респондентът и упълномощено лице
3. Само упълномощено лице

ENDIF
IF ((HC029_NursHome = a1 OR (HC029_NursHome = a3))

ENDIF

HC031_WksNursHome (WEEKS STAYED IN A NURSING HOME)
През последните 12 месеца колко седмици общо бяхте в дом за обгрижване или старчески дом?
Бройте 4 седмици за всеки пълен месец; бройте 1 за част от една седмица
NUMBER [1..52]

HC696_OOP_NursingHomeYesNo (PAYED ANYTHING OUT OF POCKET NURSING HOME)
Платихте ли нещо за престой в дом за обгрижване или за престой в старчески дом през последните 
дванадесет месеца?
1. Да
5. Не

IF (HC696_OOP_NursingHomeYesNo = a1)

ENDIF

HC097_OOP_NursingHomeAmount (HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET NURSING HOME)
Колко общо платихте за Вашите престои в дом за обгрижване или престои в старчески дом през 
последните дванадесет месеца?
Въведете сума в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HC097_OOP_NursingHomeAmount = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (((MN029_linkage = 1 OR (MN029_linkage = 2) OR (MN029_linkage = 3))

IF ((MN029_linkage = 1 OR (MN029_linkage = 3))

ELSE

ENDIF
IF (((MN029_linkage = 2 AND (LI006_consent = a1) OR ((MN029_linkage = 3 AND (LI003_Consent = a1)))

LI004_Intro (LINKING INTRO)
Сега променяме темата. Изследователите на това проучване се интересуват от трудовата история на 
хората. На важните за проучването въпроси би могло да се отговори с данни, събрани от [Немския 
пенсионен фонд]. Бихме искали да свържем отговорите от интервюто с данните от [Немския пенсионен 
фонд]. Поради причини, свързани със защита на данните, това не може да стане без Вашето съгласие. 
Вашето съгласие е изцяло доброволно. Любезно ще Ви помоля за вашето съгласие с това. Моля, 
отделете няколко минути, за да изчетете този формуляр.
Вземете 2-та формуляра и дайте 1 на респондента. Отговорете на всички въпроси на респондента. 
1. Формулярът за съгласие беше даден

LI001_Number (ID RECORD LINKAGE)

Вземете другия формуляр за съгласие и въведете 6-цифрения код (горе вдясно на формуляра) в CAPI.
STRING

LI002_Number_Check (ID RECORD LINKAGE AGAIN)

ПОВТОРЕТЕ НОМЕРА.
STRING

IF ((LI001_Number = RESPONSE AND (LI002_Number_Check = RESPONSE))

ENDIF
LI003_Consent (LINKAGE COMPLETED)

Do you consent to the linkage with data of the [German Pension Fund] as described in the form?
Р съгласи ли се да се свържат данните? Помогнете на респондента при необходимост. Зачеркнете 
формуляра, ако Р откаже. Моля, поставете формуляра за съгласие в плика [адресиран DRV] и го 
занесете до пощенската кутия. Празният формуляр остава в респондента.
1. Да. Респондентът е съгласен, попълни формата и ми я върна в плика.
2. Неясно. Респондентът може да е попълнил формата по-късно и да я е изпратил обратно сам/сама.
5. Не, респондентът не се съгласи данните да се свържат (Задрасках формуляра и я изпратих обратно)

CHECK: (LI001_Number = LI002_Number_Check) [стойностите трябва да са равни;]

IF (MN029_linkage = 2)

ENDIF

LI006_consent (LINKAGE CONSENT QUESTION)
Въвеждащ въпрос и въпрос за съгласие (ВСЯКА ДЪРЖАВА ПОПЪЛВА СПЕЦИФИЧНИТЕ ЗА 
ДЪРЖАВАТА ВЪВЕЖДАЩ ВЪПРОС И ВЪПРОС ЗА СЪГЛАСИЕ)
Подайте информацията за съгласие на респондента. Отговорете на всички въпроси на 
респондента.
1. Формата за съгласие е дадена и информацията е оставена на респондента
5. Няма съгласие

LI007_SSN (SOCIAL SECURITY NUMBER)



ENDIF
IF (((EP IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
LI809_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN LI)

CHECK: Who answered the questions in this section?
1. Респондентът
2. Не е отговорено в секцията (интервю с упълномощено лице)

What is your Social Security Number?
Enter the 10 digit SSN without spaces or dashes into the CAPI. If SSN is not accepted, set a remark by 
pressing Ctrl+M. Then press Ctrl+R to continue with the interview.
STRING

IF ((MN029_linkage = 2 AND (LI007_SSN = RESPONSE))

ELSE

ENDIF

CHECK: (checked = 1) [SSN не е правилен, моля, опитайте отново!;]

IF ((MN029_linkage = 3 AND (LI003_Consent = a1))

ENDIF

LI008_SSN_Check (SOCIAL SECURITY NUMBER)
Please repeat your Social Security Number.
Enter the 10 digit SSN without spaces or dashes into the CAPI. Add a remark by pressing Ctrl+M 
for any problem.
STRING

IF ((LI007_SSN = RESPONSE AND (LI008_SSN_Check = RESPONSE))

ENDIF
CHECK: (LI007_SSN = LI008_SSN_Check) [стойностите трябва да са равни;]

IF (MN024_NursingHome = a1)

EP001_Intro (INTRODUCTION EMPLOYMENT AND PENSIONS)
Сега ще Ви задам няколко въпроса за текущата Ви трудова ситуация
1. Продължете

EP005_CurrentJobSit (CURRENT JOB SITUATION)
Моля, вижте карта 21. Като цяло, кое от изброените най-добре описва Вашата текуща трудова ситуация?
Кодирайте само едно Само ако Р има съмнения, обяснете: 1. Пенсиониран (пенсиониран от работата си, 
включително частично пенсиониран, рано пенсиониран). Пенсиониран се отнася само до пенсиониране от 
собствената работа. Получаващите наследствена пенсия, които не получават пенсия от собствена работа, не 
трябва да се кодират като пенсионирани. Ако не се отнасят към категории 2 до 5, трябва да се отнесат към 
друга.
1. Пенсиониран
2. Зает или самонает (включително работещ за семеен бизнес)
3. Безработен
4. Перманентно болен или с трайни увреждания
5. Грижи се за дома
97. Друго

IF ((EP005_CurrentJobSit = a1 AND (MN041_retireinfo = 1))

EP329_RetYear (RETIREMENT YEAR)
През коя година се пенсионирахте?
NUMBER [1900..2020]

IF (EP329_RetYear = RESPONSE)

ENDIF
EP328_RetMonth (RETIREMENT MONTH)

Помните ли през кой месец беше това?
1. Януари
2. Февруари
3. Март
4. Април
5. Май
6. Юни
7. Юли
8. Август
9. Септември
10. Октомври
11. Ноември
12. Декември

EP064_ResForRet (MAIN REASON FOR EARLY RETIREMENT)
Моля, вижте карта 22. По какви причини се пенсионирахте?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF 1. Получих право на държавна пенсия
2. Получих право на частна професионална пенсия
3. Получих право на частна пенсия
4. Беше ми предложена възможност за ранно пенсиониране/специални стимули или бонус
5. Съкращение (например предсрочно пенсиониране)
6. Собствено влошено здраве
7. Влошено здраве на роднина или приятел
8. За да се пенсионира по същото време като съпруга/съпругата или партньора
9. За да прекара повече време със семейството
10. Да се радва на живота

CHECK: (NOT(EP329_RetYear < MN002_Person[1].Year16)) [Годината на пенсиониране е преди 16-
тия рожден ден. Ако годината е правилна, натиснете „анулирай“ и въведете бележка, за да 
обясните;]



ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a3)

ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit <> a2)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

EP337_LookingForJob (LOOKING FOR JOB)
Към момента търсите ли си работа?
1. Да
5. Не

EP067_HowUnempl (HOW BECAME UNEMPLOYED)
Бихте ли ни казали как се оказахте безработен/а? Това беше ли
Прочетете на глас. ; За сезонни работници въведете код 5
1. Защото работното ви място или офиса затвориха
2. Защото напуснахте
3. Защото бяхте съкратен/а
4. По взаимно съгласие между Вас и Вашия работодател
5. Защото временната работа беше приключена
6. Защото се преместихте в друг град
97. Друга причина

EP002_PaidWork (DID ANY PAID WORK)
[Интересуваме се от трудовия Ви стаж след последното ни интервю.] Бяхте ли на платена работа[след 
нашето последно интервю през/ през последните четири седмици], като служител или самонаето лице, 
дори това да е било само за няколко часа?
1. Да
5. Не

IF ((((EP005_CurrentJobSit = 4 OR (EP005_CurrentJobSit = 5) OR (EP005_CurrentJobSit = 97) AND 
(EP002_PaidWork = a5))

ENDIF

EP006_EverWorked (EVER DONE PAID WORK)
Някога извършвали ли сте някаква платена работа?
1. Да
5. Не

IF ((EP005_CurrentJobSit = a2 OR (EP002_PaidWork = a1))

ENDIF
IF (EP125_ContWork = a1)

ENDIF
IF (EP125_ContWork = a5)

EP125_ContWork (CONTINUOUSLY WORKING)
Бих желал/а да науча за всичката работа срещу заплащане, която може да сте имали от 
^FLLastInterviewMonthYear; до днес. През това време работихте ли продължително?
Отпуските не трябва да се броят за прекъсване.
1. Да
5. Не

EP141_ChangeInJob (CHANGE IN JOB)
Моля, вижте карта 23. Дори да сте работили продължително след ^FLLastInterviewMonthYear;, 
случвали ли са Ви се някои от промените, изброени на тази карта?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF 1. Промяна в типа заетост (например от нает към самостоятелна заетост)
2. Смяна на работодателя
3. Повишение
4. Промяна в мястото на работа
5. Промяна в продължителността на договора (от дългосрочна към временна работа или обратно)
96. Нито едно от горните

CHECK: (NOT((count(EP141_ChangeInJob) > 1 AND ((96 IN (EP141_ChangeInJob)))) [Не можете да 
изберете „96.Нито едно от изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия отговор.;]

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
От кой месец и година[работите/ сте безработни]? МЕСЕЦ: ГОДИНА:
1. Януари
2. Февруари
3. Март
4. Април
5. Май
6. Юни
7. Юли
8. Август
9. Септември
10. Октомври
11. Ноември
12. Декември

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
От кой месец и година [работите/ сте безработни]? МЕСЕЦ ^EP127_PeriodFromMonth; ГОДИНА
1. 2005 или по-рано
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012



9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
До кой месец и година[работите/ сте безработни]? МЕСЕЦ: ГОДИНА:
Ако все още продължава, въведете 13. Днес
1. Януари
2. Февруари
3. Март
4. Април
5. Май
6. Юни
7. Юли
8. Август
9. Септември
10. Октомври
11. Ноември
12. Декември
13. Днес

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Имало ли е друг случаи от ^FLLastInterviewMonthYear; когато[сте работили срещу заплащане/ сте 
бил/а безработен/а]?
1. Да
5. Не

[1] LOOP cnt := 2 TO 20

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
До кой месец и година [работите/ сте безработни]? МЕСЕЦ: ^EP129_PeriodToMonth; 
ГОДИНА:
До година
1. 2005 или по-рано
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

IF (PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1)

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
От кой месец и година[работите/ сте безработни]? МЕСЕЦ: ГОДИНА:
1. Януари
2. Февруари
3. Март
4. Април
5. Май
6. Юни
7. Юли
8. Август
9. Септември
10. Октомври
11. Ноември
12. Декември

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
От кой месец и година [работите/ сте безработни]? МЕСЕЦ ^EP127_PeriodFromMonth; 
ГОДИНА
1. 2005 или по-рано
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
До кой месец и година[работите/ сте безработни]? МЕСЕЦ: ГОДИНА:
Ако все още продължава, въведете 13. Днес



ENDIF
IF ((((MN101_Longitudinal = 0 AND (EP006_EverWorked = a1) AND (EP005_CurrentJobSit = a5) OR 

((((MN101_Longitudinal = 1 AND (EP005_CurrentJobSit = a5) AND (EP002_PaidWork = a1) AND (EP335_Today = 
a5)))

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF

1. Януари
2. Февруари
3. Март
4. Април
5. Май
6. Юни
7. Юли
8. Август
9. Септември
10. Октомври
11. Ноември
12. Декември
13. Днес

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Имало ли е друг случаи от ^FLLastInterviewMonthYear; когато[сте работили срещу 
заплащане/ сте бил/а безработен/а]?
1. Да
5. Не

[cnt] 

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
До кой месец и година [работите/ сте безработни]? МЕСЕЦ: 
^EP129_PeriodToMonth; ГОДИНА:
До година
1. 2005 или по-рано
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP069_ResStopWork (REASON STOP WORKING)
Казахте, че към момента се грижите за дома, но сте работили платена работа в миналото. Защо спряхте 
да работите?
Прочетете на глас. ; Задайте код за всички, които са приложими. ;
1. Заради здравословни проблеми
2. Беше твърде изморително
3. Беше твърде скъпо да наема човек да се грижи за дома или семейството
4. Защото искахте да се грижите за децата или внуците
5. Защото бяхте съкратен/а или работното Ви място или офиса затвориха
6. Защото семейният доход беше достатъчен
7. За да се грижите за стар или болен член на семейството
97. Друго

IF (((EP005_CurrentJobSit <> a3 AND ((EP125_ContWork = a5 OR ((EP005_CurrentJobSit <> a2 AND 
(EP002_PaidWork = a5))) AND (MN808_AgeRespondent <= 75))

ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a3)

ENDIF
IF ((EP325_UnEmpl = a1 OR (EP005_CurrentJobSit = a3))

EP325_UnEmpl (UNEMPLOYED)
Имало ли е момент след ^FLLastInterviewMonthYear;, когато бяхте безработен/безработна?
1. Да
5. Не

EP632_Intro (INTRODUCTION WHEN UNEMPLOYED)
Сега бих желал/а да науча за времето от последното ни интервю до настоящия момент, когато 
бяхте безработен/безработна.
1. Продължете

EP633_Intro (INTRODUCTION DATES UNEMPLOYED)
Кога бяхте безработен/безработна? Моля, посочете всички дати на започване и спиране на 
работа.
1. Продължете

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
От кой месец и година[работите/ сте безработни]? МЕСЕЦ: ГОДИНА:
1. Януари
2. Февруари
3. Март



4. Април
5. Май
6. Юни
7. Юли
8. Август
9. Септември
10. Октомври
11. Ноември
12. Декември

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
От кой месец и година [работите/ сте безработни]? МЕСЕЦ ^EP127_PeriodFromMonth; ГОДИНА
1. 2005 или по-рано
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
До кой месец и година[работите/ сте безработни]? МЕСЕЦ: ГОДИНА:
Ако все още продължава, въведете 13. Днес
1. Януари
2. Февруари
3. Март
4. Април
5. Май
6. Юни
7. Юли
8. Август
9. Септември
10. Октомври
11. Ноември
12. Декември
13. Днес

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Имало ли е друг случаи от ^FLLastInterviewMonthYear; когато[сте работили срещу заплащане/ сте 
бил/а безработен/а]?
1. Да
5. Не

[21] LOOP cnt := 22 TO 40

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
До кой месец и година [работите/ сте безработни]? МЕСЕЦ: ^EP129_PeriodToMonth; 
ГОДИНА:
До година
1. 2005 или по-рано
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

IF (PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1)

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
От кой месец и година[работите/ сте безработни]? МЕСЕЦ: ГОДИНА:
1. Януари
2. Февруари
3. Март
4. Април
5. Май
6. Юни
7. Юли
8. Август
9. Септември
10. Октомври
11. Ноември
12. Декември

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
От кой месец и година [работите/ сте безработни]? МЕСЕЦ ^EP127_PeriodFromMonth; 
ГОДИНА



ENDIF
IF (((EP005_CurrentJobSit = a2 OR ((MN101_Longitudinal = 0 AND (EP002_PaidWork = a1)) OR 

((MN101_Longitudinal = 1 AND (EP335_Today = a1)))

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF

1. 2005 или по-рано
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
До кой месец и година[работите/ сте безработни]? МЕСЕЦ: ГОДИНА:
Ако все още продължава, въведете 13. Днес
1. Януари
2. Февруари
3. Март
4. Април
5. Май
6. Юни
7. Юли
8. Август
9. Септември
10. Октомври
11. Ноември
12. Декември
13. Днес

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Имало ли е друг случаи от ^FLLastInterviewMonthYear; когато[сте работили срещу 
заплащане/ сте бил/а безработен/а]?
1. Да
5. Не

[cnt] 

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
До кой месец и година [работите/ сте безработни]? МЕСЕЦ: 
^EP129_PeriodToMonth; ГОДИНА:
До година
1. 2005 или по-рано
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP008_Intro1 (INTRODUCTION CURRENT JOB)
Следващите въпроси се отнасят за основната Ви текуща работа.
Включително сезонна работа. Основната работа е работата, на която респондентът работи най-много 
часове. Ако часовете са еднакви по брой, изберете работата, от която респондентът получава повече 
пари.
1. Продължете

EP009_EmployeeOrSelf (EMPLOYEE OR SELF-EMPLOYED)
На тази работа бяхте ли нает в частния сектор, в публичния сектор или самонает?
1. Нает в частния сектор
2. Нает в публичния сектор
3. Самонает

IF (((MN101_Longitudinal = 0 OR (NOT((a96 IN (EP141_ChangeInJob))) OR (EP125_ContWork = a5))

EP010_CurJobYear (START OF CURRENT JOB (YEAR))
През коя година започнахте тази работа?
NUMBER [1940..2020]

IF (EP010_CurJobYear = RESPONSE)

ENDIF
EP616_NTofJob (NAME OR TITLE OF JOB)

CHECK: (NOT( YEAR(SYSDATE()) - EP010_CurJobYear10 > MN808_AgeRespondent)) [Годината 
трябва да бъде най-малко 10 години след годината на раждане. Ако годината е правилна, 
натиснете „анулирай“ и въведете бележка, за да обясните;]



ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF
EP013_TotWorkedHours (TOTAL HOURS WORKED PER WEEK)

Като включите платени или неплатени извънредни работни часове, но не включвате почивките за 
хранене, колко часа седмично обикновено работите на тази работа?
Това се отнася до „обичайната“ работна седмица. Сезонен работник, който работи 40 часа седмично в 
течение на три месеца, трябва да отговори 40.
NUMBER [0..168]

IF (EP013_TotWorkedHours = RESPONSE)

ENDIF

Как се нарича тази работа? Моля, дайте точното наименование или длъжност.
STRING

IF (NOT(EP616_NTofJob = Refusal))

ENDIF
EP018_WhichIndustry (WHICH INDUSTRY ACTIVE)

Моля, вижте карта 24. В какъв тип бизнес, индустрия или услуги работите?
1. Селско стопанство, лов, горско стопанство, риболов
2. Добивна промишленост
3. Преработваща промишленост
4. Производство и разпределение на електрическа енергия, газ и водоснабдяване
5. Строителство
6. Продажби на едро и търговия на дребно; поправка на моторни превозни средства, 
мотоциклети, и лични и домакински стоки
7. Хотели и ресторанти
8. Транспорт, съхранение и комуникации
9. Финансово посредничество
10. Операции с недвижима собственост, наемане и бизнес дейности
11. Държавна администрация и отбрана; задължителна социална сигурност
12. Образование
13. Здраве и социална работа
14. Друга обществена служба, дейности по социални и лични услуги

IF (EP009_EmployeeOrSelf = 3)

ENDIF
IF ((EP009_EmployeeOrSelf = a1 OR (EP009_EmployeeOrSelf = 2))

ENDIF

EP616c_NTofJobCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Сега ще потърся тази работа в официалните наименования от нашата база данни.
Напишете отново името на работата и изберете най-близкото име от падащия списък. Ако 
навигирате или превъртите надолу, ще намерите повече имена.
Ако не намерите името на работата, помолете Р да помисли за друго име на работата или да 
даде по-широко или по-специфично пояснение на работната позиция. 
Ако изобщо не можете да намерите добро съвпадение, въведете 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupationsA 
IF ((NOT(EP616c_NTofJobCode = Empty) AND (NOT(EP616c_NTofJobCode = 991)))

ENDIF

EP616d_NTofJobCode (JOBCODER - NEXT)

Моля, потвърдете, че избрахте коректното име на работата: ^EP616c_NTofJobCode;
Ако това не е коректното име на работата, върнете се и изберете най-доброто 
съвпадение от падащия списък. 
1. Потвърдете и продължете

EP024_NrOfEmployees (NUMBER OF EMPLOYEES)
Колко служители, ако има такива, имате на тази работа?
Респондентът се изключва; пребройте само лицата, които работят за или под надзора на 
респондента Прочетете на глас. ;
0. Николко
1. 1 до 5
2. 6 до 15
3. 16 до 24
4. 25 до 199
5. 200 до 499
6. 500 и повече

EP811_TermJob (TERM OF JOB)
Краткосрочен или постоянен договор имате на тази работа?
Ако попита, моля обяснете, че краткосрочният договор има предварително определена дата 
на прекратяване.
1. Краткосрочен
2. Постоянен
3. Без договор (само спонтанен отговор)

CHECK: (EP013_TotWorkedHours < 71) [Моля, проверете, броят часове изглежда твърде голям;]

IF (MN101_Longitudinal = 1)

EP025_Intro (INTRODUCTION WORK SATISFACTION)
Моля, вижте карта 25. Относно настоящата Ви работа, бихме искали да знаем дали сте напълно 
съгласен/а, съгласен/а, несъгласен/а или изобщо не сте съгласен/а със следните твърдения.
Започнете Секция без упълномощено лице. Не се разрешават отговори от упълномощено лице. 
Ако респондентът не е в състояние да отговаря на никой от въпросите самостоятелно, натиснете 
CTRL-K на всеки въпрос.
1. Продължете

EP026_SatJob (SATISFIED WITH JOB)



ENDIF
IF (((EP005_CurrentJobSit = a2 OR ((MN101_Longitudinal = 0 AND (EP002_PaidWork = a1)) OR 

((MN101_Longitudinal = 1 AND (EP335_Today = a1)))

ENDIF

Имайки предвид всичко, аз съм [доволен/ доволна] от моята работа. Бихте ли казали, че сте 
напълно съгласен/а, съгласен/а, несъгласен/а или изобщо не сте съгласен/а?
Покажете картата 25
1. Напълно съм съгласен/съгласна
2. Съгласен/съгласна съм
3. Не съм съгласен/съгласна
4. Изобщо не съм съгласен/съгласна

EP027_JobPhDem (JOB PHYSICALLY DEMANDING)
Моята работа изисква физическо натоварване. Бихте ли казали, че сте напълно съгласен/а, 
съгласен/а, несъгласен/а или изобщо не сте съгласен/а?
Покажете картата 25
1. Напълно съм съгласен/съгласна
2. Съгласен/съгласна съм
3. Не съм съгласен/съгласна
4. Изобщо не съм съгласен/съгласна

EP028_TimePress (TIME PRESSURE DUE TO A HEAVY WORKLOAD)
Постоянно съм под напрежение с липса на време заради голямо натоварване в работата. (Бихте 
ли казали, че сте напълно съгласен/а, съгласен/а, несъгласен/а или изобщо не сте съгласен/а?)
Покажете картата 25
1. Напълно съм съгласен/съгласна
2. Съгласен/съгласна съм
3. Не съм съгласен/съгласна
4. Изобщо не съм съгласен/съгласна

EP029_LitFreeWork (LITTLE FREEDOM TO DECIDE HOW I DO MY WORK)
Имам много малко свобода, за да определя как да извършвам своята работа. (Бихте ли казали, че 
сте напълно съгласен/а, съгласен/а, несъгласен/а или изобщо не сте съгласен/а?)
Покажете картата 25
1. Напълно съм съгласен/съгласна
2. Съгласен/съгласна съм
3. Не съм съгласен/съгласна
4. Изобщо не съм съгласен/съгласна

EP030_NewSkill (I HAVE AN OPPORTUNITY TO DEVELOP NEW SKILLS)
Имам възможност да развивам нови умения. (Бихте ли казали, че сте напълно съгласен/а, 
съгласен/а, несъгласен/а или изобщо не сте съгласен/а?)
Покажете картата 25
1. Напълно съм съгласен/съгласна
2. Съгласен/съгласна съм
3. Не съм съгласен/съгласна
4. Изобщо не съм съгласен/съгласна

EP031_SuppDiffSit (SUPPORT IN DIFFICULT SITUATIONS)
Получавам адекватна подкрепа в трудни ситуации. (Бихте ли казали, че сте напълно съгласен/а, 
съгласен/а, несъгласен/а или изобщо не сте съгласен/а?)
Покажете картата 25
1. Напълно съм съгласен/съгласна
2. Съгласен/съгласна съм
3. Не съм съгласен/съгласна
4. Изобщо не съм съгласен/съгласна

EP032_RecognWork (RECEIVE THE RECOGNITION DESERVING FOR MY WORK)
Получавам признанието, което заслужавам за моята работа. (Бихте ли казали, че сте напълно 
съгласен/а, съгласен/а, несъгласен/а или изобщо не сте съгласен/а?)
Покажете картата 25
1. Напълно съм съгласен/съгласна
2. Съгласен/съгласна съм
3. Не съм съгласен/съгласна
4. Изобщо не съм съгласен/съгласна

EP033_SalAdequate (SALARY OR EARNINGS ARE ADEQUATE)
Като отчитам всички мои усилия и постижения, моята/моето[заплата е/ заплащане е] адекватна/о. 
(Бихте ли казали, че сте напълно съгласен/а, съгласен/а, несъгласен/а или изобщо не сте 
съгласен/а?)
Покажете карта 25. В случай на съмнение, обяснете: имаме предвид адекватно на извършената 
работа.
1. Напълно съм съгласен/съгласна
2. Съгласен/съгласна съм
3. Не съм съгласен/съгласна
4. Изобщо не съм съгласен/съгласна

EP034_JobPromPoor (PROSPECTS FOR JOB ADVANCEMENT ARE POOR)
Моите[изгледи за повишение в работата/ изгледи за напредък в работата] не са добри. (Бихте ли 
казали, че сте напълно съгласен/а, съгласен/а, несъгласен/а или изобщо не сте съгласен/а?)
Покажете картата 25
1. Напълно съм съгласен/съгласна
2. Съгласен/съгласна съм
3. Не съм съгласен/съгласна
4. Изобщо не съм съгласен/съгласна

EP035_JobSecPoor (JOB SECURITY IS POOR)
Сигурността на работата ми не е добра. (Бихте ли казали, че сте напълно съгласен/а, съгласен/а, 
несъгласен/а или изобщо не сте съгласен/а?)
Покажете картата 25
1. Напълно съм съгласен/съгласна
2. Съгласен/съгласна съм
3. Не съм съгласен/съгласна
4. Изобщо не съм съгласен/съгласна

IF (EP005_CurrentJobSit = a2)

EP036_LookForRetirement (LOOK FOR EARLY RETIREMENT)



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 AND (((EP006_EverWorked = a1 OR (EP005_CurrentJobSit = a1) OR 

(EP005_CurrentJobSit = a3)))

ENDIF

Като мислите за сегашната си работа, бихте ли желали да се пенсионирате колкото е възможно 
по-скоро от тази работа?
1. Да
5. Не

EP037_AfraidHRet (AFRAID HEALTH LIMITS ABILITY TO WORK BEFORE REGULAR RETIREMENT)
Страхувате ли се, че здравето Ви ще ограничи Вашата способност да работите на тази работа 
преди нормалното пенсиониране?
1. Да
5. Не

EP007_MoreThanOneJob (CURRENTLY MORE THAN ONE JOB)
Досега говорихме за основната Ви работа. Имате ли в момента втора работа освен основната 
работа?
Моля, имайте предвид само платена работа
1. Да
5. Не

EP048_IntroPastJob (INTRODUCTION PAST JOB)
Сега ще говорим за последната работа, която имахте[преди да се пенсионирате/ преди да станете 
безработен].
1. Продължете

EP050_YrLastJobEnd (YEAR LAST JOB END)
През коя година приключи последната Ви работа?
NUMBER [1900..2020]

IF (EP050_YrLastJobEnd = RESPONSE)

ENDIF
EP649_YrsInLastJob (YEARS WORKING IN LAST JOB)

Колко години работихте на последната си работа?
Ако е повече от една работа, въпросът трябва да се отнася до считаната за основна от респондента. 
Включете периодите на неплатен отпуск. 1 до 6 месеца или повече, 0 или по-малко от 6 месеца.
NUMBER [0..99]

IF (EP649_YrsInLastJob = RESPONSE)

ENDIF
EP051_EmployeeORSelf (EMPLOYEE OR A SELF EMPLOYED IN LAST JOB)

Бяхте ли на тази работа нает/а в частния сектор, в публичния сектор или самонает/а?
1. Нает в частния сектор
2. Нает в публичния сектор
3. Самонает

EP152_NTofJob (NAME OR TITLE OF JOB)
Как се наричаше тази работа? Моля, дайте точното наименование или длъжност.
STRING

IF (NOT(EP152_NTofJob = Refusal))

ENDIF
EP054_WhichIndustry (WHICH INDUSTRY ACTIVE)

Моля, вижте карта 24. В какъв бизнес, индустрия или услуги работихте?
Задайте код за отговори 1..14
1. Селско стопанство, лов, горско стопанство, риболов
2. Добивна промишленост
3. Преработваща промишленост
4. Производство и разпределение на електрическа енергия, газ и водоснабдяване
5. Строителство
6. Продажби на едро и търговия на дребно; поправка на моторни превозни средства, мотоциклети, и 
лични и домакински стоки
7. Хотели и ресторанти
8. Транспорт, съхранение и комуникации
9. Финансово посредничество
10. Операции с недвижима собственост, наемане и бизнес дейности
11. Държавна администрация и отбрана; задължителна социална сигурност
12. Образование

CHECK: ( YEAR(SYSDATE()) - EP050_YrLastJobEnd10 < MN808_AgeRespondent) [Годината трябва да 
бъде най-малко 10 години след годината на раждане. Ако годината е правилна, натиснете 
„анулирай“ и въведете бележка, за да обясните;]

CHECK: (EP649_YrsInLastJob < MN808_AgeRespondent) [Цифрата трябва да бъде по-малка или 
равна на възрастта на респондента. Ако възрастта е правилна, моля, натиснете „анулирай“ и 
въведете бележка, за да обясните;]

EP152c_NTofJobCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Сега ще потърся тази работа в официалните наименования от нашата база данни.
Напишете отново името на работата и изберете най-близкото име от падащия списък. Ако 
навигирате или превъртите надолу, ще намерите повече имена.
Ако не намерите името на работата, помолете Р да помисли за друго име на работата или да даде 
по-широко или по-специфично пояснение на работната позиция. 
Ако изобщо не можете да намерите добро съвпадение, въведете 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupationsB 
IF ((NOT(EP152c_NTofJobCode = Empty) AND (NOT(EP152c_NTofJobCode = 991)))

ENDIF

EP152d_NTofJobCode (JOBCODER - NEXT)

Моля, потвърдете, че избрахте коректното име на работата: ^EP152c_NTofJobCode;
Ако това не е коректното име на работата, върнете се и изберете най-доброто съвпадение 
от падащия списък. 
1. Потвърдете и продължете



ENDIF
EP203_IntroEarnings (INTRO INDIVIDUAL INCOME)

Сега бихме искали да научим повече за Вашите приходи и доход през изминалата година, тоест през ^FLLastYear;.
1. Продължете

EP204_AnyEarnEmpl (ANY EARNINGS FROM EMPLOYMENT LAST YEAR)
Имахте ли някакви възнаграждения, заплати или други приходи като нает/а през ^FLLastYear;?
1. Да
5. Не

IF (EP204_AnyEarnEmpl = a1)

ENDIF
EP206_AnyIncSelfEmpl (INCOME FROM SELF-EMPLOYMENT LAST YEAR)

Имали ли сте някакъв доход от работа като самонает/а или работа за семеен бизнес през ^FLLastYear;?
1. Да
5. Не

IF (EP206_AnyIncSelfEmpl = a1)

ENDIF
EP303_Intro (INTRODUCTION INCOME FROM PUBLIC PENSIONS)

Сега ще Ви зададем набор от въпроси относно Вашия доход от различни държавни пенсии и обезщетения. 
Интересуваме се от сумите, времето на тези плащания и накрая от това колко време сте ги получавали.
1. Продължете

EP671_IncomeSources (INCOME FROM PUBLIC PENSIONS IN LAST YEAR)
Моля, вижте карта 26. Получавали ли сте доходи от някой от тези източници през ^FLLastYear;?
Основни държавни обезщетения за болест: това са обезщетения, получавани когато работещият е болен и са на 
основата на заплатени социални и здравни осигуровки. Предполага се, че невъзможността да се работи в резултат 
на заболяване ще бъде временна и че може да се очаква връщане на работа. Основна държавна пенсия за 
инвалидност: когато работоспонобността е загубена, напълно или частично, завинаги или за продължително време. 
Терминът "пенсия" в случая се използва в смисъл на "редовно плащане", а не се свързва с прослужените години и 
възрастта. Държавно обезщетение за безработица: получава се за ограничен период от време от работещи, които са 
останали без работа. Правото на получаване на този вид обезщетение зависи от внесени осигуровки във фонд 
"Безработица". Държавна застраховка за дългосрочна грижа: включва парични плащания за осигуряване на 
дългосрочна грижа; получаванетот невинаги зависи от предшестващо плащане на осигуровки. Социално 
подпомагане: включва плащания в брой или чрез ваучери за задоволяване на основни нужди, за гарантиране на 
минимални ресурси за тези лица, които не получават доход от заетост или от други обезщетения, дължими при 
плащане на вноски за социално осигуряване/пенсия/обезщетения. Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF 1. Държавна пенсия за осигурителен стаж и възраст
2. Държавна допълнителна пенсия за възраст или втора държавна пенсия за възраст
3. Държавна пенсия за ранно пенсиониране или за предварително пенсиониране
4. Основни държавни обезщетения за болест
5. Основна държавна пенсия за инвалидност
6. Втора държавна пенсия за инвалидност
7. Втори държавни обезщетения за болест
8. Държавни обезщетения за безработица
9. Основна държавна наследствена пенсия от Вашия/Вашата съпруг/съпруга или партньор
10. Втора държавна наследствена пенсия от Вашия/Вашата съпруг/съпруга или партньор
11. Държавна военна пенсия
12. Държавна застраховка за дългосрочна грижа
13. Социално подпомагане
96. Нито едно от тези

CHECK: (NOT((count(EP671_IncomeSources) > 1 AND ((96 IN (EP671_IncomeSources)))) [Не можете да изберете 
„96.Нито едно от изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия отговор.;] LOOP cnt := 1 TO 13

ENDIF

13. Здраве и социална работа
14. Друга обществена служба, дейности по социални и лични услуги

IF (EP051_EmployeeORSelf = 3)

ENDIF

EP061_NrOfEmployees (NUMBER OF EMPLOYEES)
Колко служители, ако е имало такива, имахте?
Прочетете отговорите
0. Николко
1. 1 до 5
2. 6 до 15
3. 16 до 24
4. 25 до 199
5. 200 до 499
6. 500 или повече

EP205_EarningsEmplAT (EARNINGS EMPLOYMENT PER YEAR AFTER TAXES)
След всички данъци и вноски, какъв е Вашият приблизителен годишен доход от работа през ^FLLastYear;? 
Моля, включете всички допълнителни, извънредни или еднократни плащания, като бонуси, 13-та заплата, 
Коледни или летни надбавки.
Сума в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP205_EarningsEmplAT = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

EP207_EarningsSelfAT (EARNINGS PER YEAR AFTER TAXES FROM SELF-EMPLOYMENT)
След всички данъци и вноски и след плащане за материали, оборудване или стоки, които използвате в 
работата си, какъв беше Вашия приблизителен годишен доход от работа като самонаето лице през 
^FLLastYear;?
Сума в ^FLCurr;
NUMBER

IF (EP207_EarningsSelfAT = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]



IF ((cnt IN (EP671_IncomeSources))

EP078_AvPaymPens (TYPICAL PAYMENT OF PENSIONS)
Без данъците, приблизително колко получавахте обичайно от [Вашата държавна пенсия за прослужено 
време и възраст/ Вашата допълнителна държавна пенсия за възраст или втора държавна пенсия за 
възраст/ Вашата държавна пенсия за ранно пенсиониране или за предварително пенсиониране/ Вашите 
основни държавни обезщетения за болест/ Вашата основна държавна инвалидна пенсия/ Вашата втора 
държавна инвалидна пенсия/ Вашите втори държавни обезщетения за болест/ Вашите държавни 
обезщетения за безработица/ Вашата държавна военна пенсия/ Вашата държавна застраховка за 
дългосрочна грижа/ Вашето социално подпомагане] през ^FLLastYear;?
Сума в ^FLCurr;. Това е обикновено, редовно заплащане, изключващо всякакви допълнителни 
възнаграждения, като бонуси, 13-та заплата, изплащане на еднократни парични суми и т.н. За времевия 
период ще попитаме в следващия въпрос: той може да бъде например месечен, на четвърт месец или 
седмичен. Р трябва да каже какво е било обичайното заплащане за такъв период през годината, който е 
указан във въпроса.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP078_AvPaymPens = NONRESPONSE)

ENDIF
EP074_PeriodBenefit (PERIOD OF INCOME SOURCE)

Какъв период покриваше плащането?
Не включвайте изплащане на еднократни парични суми. За това ще Ви попитаме по-късно.
1. Една седмица
2. Две седмици
3. Един календарен месец/ 4 седмици
4. Три месеца/13 седмици
5. Шест месеца/ 26 седмици
6. Пълна година/12 месеца/52 седмици
97. Друго (посочете)

IF (EP074_PeriodBenefit = a97)

ENDIF
EP208_MonthsRecIncSource (HOW MANY MONTHS RECEIVED INCOME SOURCE)

За общо колко месеца получавахте [държавна пенсия за възраст/ държавна допълнителна пенсия за 
възраст или втората държавна пенсия за възраст/ държавна пенсия за ранно пенсиониране или за 
предварително пенсиониране/ основни държавни обезщетения за болест/ основна държавна пенсия от 
застраховка за увреждане/ втора държавна пенсия от застраховка за увреждане/ втори държавни 
обезщетения за болест/ държавни обезщетения или застраховка за безработица/ основна държавна 
наследствена пенсия от съпруг/а или партньор/ка/ втора държавна наследствена пенсия от съпруг/а или 
партньор/ка/ държавна военна пенсия/ държавна застраховка за дългосрочна грижа/ социално 
подпомагане] през ^FLLastYear;?
Не колко плащания са били извършени, а времевия период. Пример: пенсията е получавана през цялата 
година, отговорът е 12. В случай, че респондентът е започнал да я получава през ноември, отговорът е 
2.
NUMBER [1..12]

IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF
IF ((NOT(MN101_Longitudinal = 1) OR (EP612_WhenSource_long = a5))

ENDIF
EP081_LumpSumPenState (LUMP SUM PAYMENT INCOME SOURCE)

Получихте ли някаква допълнителна или отделна еднократна сума (изплаща се веднъж) от[Вашата 
държавна пенсия за възраст/ Вашата държавна пенсия за възраст или втора държавна пенсия за 
възраст/ Вашата държавна пенсия за ранно пенсиониране или за предварително пенсиониране/ Вашите 
основни държавни обезщетения за болест/ Вашата основна държавна пенсия от застраховка за 
увреждане/ Вашата втора държавна пенсия от застраховка за увреждане/ Вашите втори държавни 

[Unfolding Bracket Sequence]

EP075_OthPeriodBenefits (OTHER PERIOD OF RECEIVING BENEFITS)

Отбележете друг период
STRING

EP612_WhenSource_long (BENEFIT BEFORE LAST INTERVIEW)
За първи път преди нашето интервю през ^FLLastInterviewMonthYear; ли получихте тази/тези 
[държавна пенсия за възраст/ държавна допълнителна пенсия за възраст или втората държавна 
пенсия за възраст/ държавна пенсия за ранно пенсиониране или за предварително пенсиониране/ 
основни държавни обезщетения за болест/ основна държавна пенсия от застраховка за 
увреждане/ втора държавна пенсия от застраховка за увреждане/ втори държавни обезщетения за 
болест/ държавни обезщетения или застраховка за безработица/ основна държавна наследствена 
пенсия от Ваш/а съпруг/а или партньор/ втора държавна наследствена пенсия от Ваш/а съпруг/а 
или партньор/ държавна военна пенсия/ държавна застраховка за дългосрочна грижа/ социално 
подпомагане]?
1. Да, преди последното интервю
5. Не, след последното интервю

EP213_YearRecIncSource (YEAR RECEIVED INCOME SOURCE)
През коя година за първи път получихте тази/тези [държавна пенсия за възраст/ държавна 
допълнителна пенсия за възраст или втората държавна пенсия за възраст/ държавна пенсия за 
ранно пенсиониране или за предварително пенсиониране/ основни държавни обезщетения за 
болест/ основна държавна пенсия от застраховка за увреждане/ втора държавна пенсия от 
застраховка за увреждане/ втори държавни обезщетения за болест/ държавни обезщетения или 
застраховка за безработица/ държавна военна пенсия/ държавна застраховка за дългосрочна 
грижа/ социално подпомагане]?
В случай, че обезщетенията са получавани с прекъсвания през живота (напр. получени за 
безработица обезщетения за различни периоди на безработица), отчетете първото плащане от 
текущите обезщетения, а НЕ първите получени в живота.
NUMBER [1930..2020]

IF (EP213_YearRecIncSource = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - EP213_YearRecIncSource <= MN808_AgeRespondent) 
[Годината трябва да е по-голяма или равна на годината на раждане. Ако годината е 
правилна, натиснете „анулирай“ и въведете бележка, за да обясните;]



ENDLOOP
EP624_OccPensInc (HAD OCCUPATIONAL PENSION INCOME SOURCES)

Допълнително към държавните пенсионни обезщетения, пенсиите могат също така да се предоставят от Вашия 
работодател. Получавали ли сте доходи от професионална пенсия през ^FLLastYear;?
Професионална пенсия за възраст от Вашите последни или предишни работни места, от пенсия за ранно 
пенсиониране, от обезщетения за увреждане или инвалидност, или наследствена пенсия на [Вашия/ Вашата]
съпруг/а или работа на партньора.
1. Да
5. Не

IF (EP624_OccPensInc = a1)

ENDIF

обезщетения за болест/ Вашите държавни обезщетения или застраховка за безработица/ Вашата 
основна държавна наследствена пенсия от съпруг/а или партньор/ка/ Вашата втора държавна 
наследствена пенсия от съпруг/а или партньор/ка/ Вашата държавна военна пенсия/ Вашата държавна 
застраховка за дългосрочна грижа/ Вашето социално подпомагане] през ^FLLastYear;?
Моля, уверете се, че Р отчита всички допълнителни/еднократни суми, които е получил/а (включително 
бонуси, 13-та заплата, възнаграждения за Коледа и лятото, ако има такива), за да отговори на този 
въпрос.
1. Да
5. Не

IF (EP081_LumpSumPenState = a1)

ENDIF
[cnt] 

EP082_TotAmountLS (TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE)
Без данъците, колко приблизително получихте общо като допълнителни или отделни 
възнаграждения през ^FLLastYear; от [тази държавна пенсия за възраст/ тази държавна 
допълнителна пенсия за възраст или втората държавна пенсия за възраст/ тази държавна пенсия 
за ранно пенсиониране или за предварително пенсиониране/ тези основни държавни обезщетения 
за болест/ тази основна държавна пенсия от застраховка за увреждане/ тази втора държавна 
пенсия от застраховка за увреждане/ тези втори държавни обезщетения за болест/ тези държавни 
обезщетения или застраховка за безработица/ тази държавна военна пенсия/ тази държавна 
застраховка за дългосрочна грижа/ това социално подпомагане]?
Сума в ^FLCurr; Включете всички допълнителни възнаграждения
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP082_TotAmountLS = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

EP678_AvPaymPens (APPROXIMATE ANUAL PAYMENT OF PENSIONS)
Без данъците, каква беше приблизително годишната сума, която получихте от всички Ваши професионални 
пенсии през ^FLLastYear;?
Сума в ^FLCurr; Моля, изключете всички допълнителни възнаграждения или еднократни парични суми, които 
са Ви платени, като бонуси, 13-та заплата, Коледни или летни надбавки.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP678_AvPaymPens = NONRESPONSE)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF
IF ((NOT(MN101_Longitudinal = 1) OR (EP621_WhenSource_long = a5))

ENDIF
EP681_LumpSumPenState (LUMP SUM PAYMENT INCOME SOURCE)

Получавахте ли някаква допълнителна или еднократна (изплаща се веднъж) сума от някоя от Вашите 
професионални пенсии през ^FLLastYear;?
Моля, уверете се, че Р взема предвид всички допълнителни или еднократни суми (изплатени веднъж), 
получени от всички професионални пенсии (включително бонуси, 13-та заплата, плащания за Коледа и за 
лятото, ако има такива), за да отговори на този въпрос.
1. Да
5. Не

IF (EP681_LumpSumPenState = a1)

[Unfolding Bracket Sequence]

EP621_WhenSource_long (BENEFIT BEFORE LAST INTERVIEW)
Започнахте ли да получавате Вашата първа професионална пенсия преди нашето последно интервю 
през ^FLLastInterviewMonthYear;?
Първата професионална пенсия е първата професионална пенсия, която Р е започнал да получава.
1. Да, преди последното интервю
2. Не, след последното интервю

EP613_YearRecIncSource (YEAR RECEIVED INCOME SOURCE)
През коя година започнахте да получавате първата си професионална пенсия?
Първата професионална пенсия е първата професионална пенсия, която Р е започнал да получава.
NUMBER [1930..2020]

IF (EP613_YearRecIncSource = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - EP613_YearRecIncSource <= MN808_AgeRespondent) [Годината 
трябва да е по-голяма или равна на годината на раждане. Ако годината е правилна, натиснете 
„анулирай“ и въведете бележка, за да обясните;]

EP682_TotAmountLS (TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE)
Без данъците, колко приблизително сте получили общо като допълнително или еднократно (изплатено 
веднъж) плащане през ^FLLastYear; от Вашата професионална пенсия?
Сума в ^FLCurr; Включете всички допълнителни или еднократни (изплатени веднъж) плащания
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP682_TotAmountLS = NONRESPONSE)



ENDIF
EP089_AnyRegPay (ANY OTHER REGULAR PAYMENTS RECEIVED)

Моля, вижте карта 27. Получавали ли сте някои от следните редовни плащания или трансфери през ^FLLastYear;?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF 1. Плащания от застраховка живот от частна застрахователна компания
2. Плащане от частен анюитет или плащания от частна лична пенсия
3. Издръжка при развод
4. Редовни плащания от благотворителни дружества
5. Плащане на застраховка за дългосрочна грижа от частна застрахователна компания
96. Нито едно от тези

CHECK: (NOT((count(EP089_AnyRegPay) > 1 AND ((96 IN (EP089_AnyRegPay)))) [Не можете да изберете „96.Нито едно 
от изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия отговор.;] LOOP cnt := 1 TO 5

ENDLOOP IF ((MN024_NursingHome = a1 AND (MN808_AgeRespondent < 76))

ENDIF
ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF ((cnt IN (EP089_AnyRegPay))

ENDIF

EP094_TotalAmountBenLP (TOTAL AMOUNT IN THE LAST PAYMENT)
След всички данъци и вноски, приблизително колко беше средното плащане на[плащането на Вашата 
застраховка живот от частна застрахователна компания/ плащането от Вашия частен анюитет или 
частна лична пенсия/ Вашата издръжка при развод/ Вашите редовни плащания от благотворителни 
дружества/ плащане от застраховка за дългосрочна грижа от частна застрахователна компания] през 
^FLLastYear;?
Сума в ^FLCurr; Не включвайте изплащане на еднократни парични суми. За това ще Ви попитаме по-
късно.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP094_TotalAmountBenLP = NONRESPONSE)

ENDIF
EP090_PeriodPaym (PERIOD RECEIVED REGULAR PAYMENTS)

Какъв период покриваше това плащане?
1. Една седмица
2. Две седмици
3. Календарен месец/4 седмици
4. Три месеца/13 седмици
5. Шест месеца/26 седмици
6. Пълна година/12 месеца/52 седмици
97. Друго (посочете)

IF (EP090_PeriodPaym = a97)

ENDIF
EP096_MonthsRegPaym (MONTHS RECEIVED REGULAR PAYMENTS)

За колко месеца общо получавахте [плащане за застраховка живот от частна застрахователна 
компания/ плащане на частен анюитет или частна лична пенсия/ издръжка при развод/ редовни 
плащания от благотворителни дружества/ плащане от застраховка за дългосрочна грижа от частна 
застрахователна компания] през ^FLLastYear;?
NUMBER [1..12]

EP092_AddPayments (ADDITIONAL PAYMENTS FOR THIS BENEFIT IN LAST YEAR)
За[Вашето плащане за застраховка живот от частна застрахователна компания/ плащането от Вашия 
частен анюитет или частна лична пенсия/ Вашата издръжка при развод/ Вашите редовни плащания от 
благотворителни дружества/ плащане от застраховка за дългосрочна грижа от частна застрахователна 
компания] получихте ли допълнителни или еднократни плащания през ^FLLastYear;?
1. Да
5. Не

IF (EP092_AddPayments = a1)

ENDIF
[cnt] 

[Unfolding Bracket Sequence]

EP091_OthPeriodPaym (OTHER PERIOD OF RECEIVING REGULAR PAYMENTS)

Уточнете друго
STRING

EP209_AddPaymAT (ADDITIONAL PAYMENTS AFTER TAXES)
След всички данъци и вноски, колко приблизително получихте от допълнителни плащания?
Сума в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP209_AddPaymAT = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

EP097_PensClaim (PENSION CLAIMS)
Сега ще поговорим за пенсиите, които може да получавате в бъдеще, но не получавате към момента. Ще 
имате ли право да получавате поне един вид пенсия от изредените на карта 28, която не получавате към 
настоящия момент?
1. Да
5. Не

IF (EP097_PensClaim = a1)

EP098_TypeOfPension (TYPE OF PENSION YOU WILL BE ENTITLED TO)
Какъв вид или видове пенсия ще имате право да получавате?
Задайте код за всички, които са приложими. ; Респондентът не трябва вече да получава тези пенсии
SET OF 1. Държавна пенсия за осигурителен стаж и възраст
2. Държавна пенсия за ранно пенсиониране или за предварително пенсиониране
3. Държавна пенсия за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална 



ENDIF
IF (((IT IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
EP210_IntCheck (WHO ANSWERED SECTION EP)

Кой отговори на въпросите в тази секция?
1. Само респондентът
2. Респондентът и упълномощено лице
3. Само упълномощено лице

ENDIF

болест
4. Частна (професионална) пенсия за възраст
5. Частна (професионална) пенсия за ранно пенсиониране

LOOP cnt := 1 TO 5

ENDLOOP

IF ((cnt IN (EP098_TypeOfPension))

ENDIF

EP102_CompVolun (COMPULSORY OF VOLUNTARY PLAN OR FUND)
Участието в[тази държавна пенсия за възраст/ тази държавна пенсия за ранно 
пенсиониране или за предварително пенсиониране/ тази държавна пенсия от застраховка; 
пенсия по болест/инвалидност/нетрудоспособност/ тази частна пенсия (за стаж) за възраст/ 
тази частна пенсия (за стаж) за ранно пенсиониране] задължително ли е или по желание?
1. Задължително
2. По желание

EP103_YrsContrToPlan (YEARS CONTRIBUTING TO PLAN)
Колко години са ви удържани вноски за [Вашата държавна пенсия за възраст/ Вашата 
държавна пенсия за ранно пенсиониране или за предварително пенсиониране/ Вашата 
държавна пенсия от застраховка; пенсия по болест/инвалидност/нетрудоспособност/ 
Вашата частна (работна) пенсия за възраст/ Вашата частна (работна) пенсия за ранно 
пенсиониране]?
Вноските от страна на работодателя също трябва да се вземат предвид.
NUMBER [0..75]

CHECK: (EP103_YrsContrToPlan <= MN808_AgeRespondent) [Цифрата трябва да бъде по-малка 
или равна на възрастта на респондента. Ако възрастта е правилна, моля, натиснете 
„анулирай“ и въведете бележка, за да обясните;]
EP106_ExpRetAge (EXPECTED AGE TO COLLECT THIS PENSION)

На каква възраст очаквате да започнете да получавате това изплащане на пенсия за пръв 
път?
NUMBER [30..75]

CHECK: (NOT((EP106_ExpRetAge < MN808_AgeRespondent AND (EP106_ExpRetAge = 
RESPONSE))) [Очакваната възраст трябва да бъде по-голяма или равна на настоящата 
възраст. Ако възрастта е правилна, моля, натиснете „анулирай“ и въведете бележка, за да 
обясните;] IF (EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF
[cnt] 

EP609_PWExpPensStatAge (EXPECTED AMOUNT OF PENSION BENEFIT)
Моля, помислете за времето, когато ще започнете да получавате тази пенсия. Колко 
ще бъде първото Ви месечно обезщетение без данъците от [Вашата държавна пенсия 
за възраст/ Вашата държавна пенсия за ранно пенсиониране или за предварително 
пенсиониране/ Вашата държавна пенсия от застраховка; пенсия по 
болест/инвалидност/нетрудоспособност/ Вашата частна (работна) пенсия за възраст/ 
Вашата частна (работна) пенсия за ранно пенсиониране]?
Сума в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

IT005_Continue (INTRO IT MODULE)
Сега ще си поговорим за компютри
1. Продължете

IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2)

ELSE

ENDIF
IT003_PC_skills (PC skills)

Как бихте оценили компютърните си умения? Бихте ли казали, че те са...
Прочетете на глас. ;
1. Отлични
2. Много добри

IT001_PC_work (CURRENT JOB REQUIRES COMPUTER)
Настоящата Ви работа изисква ли работа с компютър?
Компютърът може да бъде PC (персонален компютър) или таблет (I-Pad или подобен), или смарт 
телефон (с достъп до интернет)
1. Да
5. Не

IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a1)

ENDIF

IT002_PC_work (LAST JOB REQUIRED COMPUTER)
Вашата последна работа преди пенсионирането изискваше ли работа с компютър?
Компютърът може да бъде PC (персонален компютър) или таблет (I-Pad или подобен), или смарт 
телефон (с достъп до интернет)
1. Да
5. Не



ENDIF
IF (((GS IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
IT004_UseWWW (USE WORLD WIDE WEB)

През последните 7 дни използвали ли сте интернет за изпращане на имейли, търсене на информация, покупки или 
за други цели поне веднъж?
Други цели включва чат, социални мрежи, разговор по скайп, др.
1. Да
5. Не

3. Добри
4. Средни
5. Слаби
6. Никога не съм използвал/а компютър (САМО СПОНТАНЕН ОТГОВОР)

GS700_Intro (INTRO HANDGRIP MEASURED)
Сега бих искал/а да измерим силата на Вашата ръка с едно упражнение за сила на захвата. Ще Ви помоля да 
стиснете тази дръжка колкото Ви е възможно по-силно, само за няколко секунди, и после да отпуснете. Сега ще Ви 
покажа как.
Покажете измерването на силата на захвата Начало на Секция без упълномощено лице. Не е разрешено участие 
на упълномощено лице. Ако респондентът не прави теста самостоятелно, моля, натиснете CTRL-K за всеки въпрос.
1. Продължете

GS701_Willingness (WILLING TO HAVE HANDGRIP MEASURED)
Ще направим две отделни измервания на Вашата лява и Вашата дясна ръка. Желаете ли да измерим Вашата сила на 
захват?
1. Р се съгласява на измерването
2. Р отказва да направи измерването
3. Р не е в състояние да направи измерването

IF ((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3))

ENDIF
IF (NOT((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3)))

ENDIF
IF ((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3))

ENDIF
IF (NOT((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3)))

GS010_WhyNotCompl (WHY NOT COMPLETED GS TEST)

Защо Р не направи теста за измерване на силата на стискане? Задайте код за всички, които са приложими. ;
1. Р реши, че няма да бъде безопасно
2. IWER реши, че няма да бъде безопасно
3. Р отказа, без да изтъкне причина за това
4. Р се опита, но не беше в състояние да направи теста
5. Р не разбра инструкциите
6. Р е претърпял операция, има травма, подуване и др. на двете ръце през последните 6 месеца
97. Друго (уточнете)

IF ((a97 IN (GS010_WhyNotCompl))

ENDIF

GS011_OthReason (OTHER REASON)

Уточнете друга причина
STRING

GS002_RespStatus (RECORD RESPONDENT STATUS)

Запишете статуса на респондента
1. Респондентът използва и двете ръце
2. Респондентът не е в състояние да използва дясната си ръка
3. Респондентът не е в състояние да използва лявата си ръка

GS003_StopTest (END OF TEST BECAUSE RESPONDENT IS UNABLE OR NOT WILLING TO DO TEST)
ИНТЕРВЮИРАЩИЯТ ПРЕУСТАНОВЯВА ТЕСТА.
Няма измерване на силата на стискане
1. Продължете

IF (GS002_RespStatus = a1)

ENDIF
GS705_IntroTest (INTRODUCTION TO TEST)

Преминете на бланката за записване на резултатите и следвайте инструкциите за измерване на силата на 
захвата. Изберете '1. Продължете' след измерването.
1. Продължете

IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a2))

GS004_DominantHand (DOMINANT HAND)
Коя е Вашата доминираща ръка?
Естествената амбидекстрия е състоянието, при което човек е роден еднакво сръчен при използването 
както на лявата, така и на дясната ръка по рождение, а не е придобито състояние.
1. Дясна ръка
2. Лява ръка
3. Амбидекстрия

GS006_FirstLHand (FIRST MEASUREMENT, LEFT HAND)
ЛЯВА РЪКА, ПЪРВО ИЗМЕРВАНЕ.
Въведете резултатите, като закръглите към най-близката стойност.
NUMBER [0..100]



ENDIF
IF (((AX IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a3))

ENDIF
IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a2))

ENDIF
IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a3))

ENDIF
GS012_Effort (HOW MUCH EFFORT R GAVE)

Какви усилия положи Р за това измерване?
1. Р положи всички усилия
2. Р не можа да положи всички усилия поради болест, болка или други симптоми или други усещания за 
дискомфорт
3. Р изглежда не положи всички усилия, но за това няма очевидна причина

GS013_Position (THE POSITION OF R FOR THIS TEST)

Какво беше положението на Р по време на този тест?
1. Прав
2. Седнал
3. Легнал

GS014_RestArm (R RESTED HIS/HER ARMS ON A SUPPORT)

Р постави ли ръцете си на облегалки, докато правеше този тест?
1. Да
5. Не

GS008_FirstRHand (FIRST MEASUREMENT, RIGHT HAND)
ДЯСНА РЪКА, ПЪРВО ИЗМЕРВАНЕ
Въведете резултатите, като закръглите към най-близката стойност.
NUMBER [0..100]

GS007_SecondLHand (SECOND MEASUREMENT, LEFT HAND)
ЛЯВА РЪКА, ВТОРО ИЗМЕРВАНЕ
Въведете резултатите, като закръглите към най-близката стойност.
NUMBER [0..100]

IF (GS007_SecondLHand = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT((GS007_SecondLHand <= GS006_FirstLHand - 20 OR (GS007_SecondLHand >= 
GS006_FirstLHand20))) [Разликата между първото и второто измерване с лявата ръка е много 
голяма; Въвели ли сте правилните цифри?;]

GS009_SecondRHand (SECOND MEASUREMENT, RIGHT HAND)
ДЯСНА РЪКА, ВТОРО ИЗМЕРВАНЕ
Въведете резултатите, като закръглите към най-близката стойност.
NUMBER [0..100]

IF (GS009_SecondRHand = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT((GS009_SecondRHand <= GS008_FirstRHand - 20 OR (GS009_SecondRHand >= 
GS008_FirstRHand20))) [Разликата между първото и второто измерване с лявата ръка е много 
голяма; Въвели ли сте правилните цифри?R;]

IF (MN038_axelero = 1)

AX001_Introduction (INTRO ACCELEROMETER)
Сега бих искал/а да Ви помоля да участвате в специално измерване. За да изследваме стареенето, за нас е 
важно да знаем колко хора над 50 години седят, спят и се движат. 
Show instruction booklet with pictures and explain. 

Start of a Non-proxy section. No proxy allowed. If the respondent is not present or not capable to give consent to 
participation on her/his own, press CTRL-K at each question.
1. Продължете

AX002_Willingness (WILLINGNESS TO PARTICIPATE IN AX STUDY)
If you participate, you will wear this small meter on the upper leg, day and night, for 8 days. This means 8 x 24 
hours. You do not need to move more or less than you usually do. We want to capture how much you sit, sleep and 
move around in your every day life. The motion measures are downloaded by us from the meter and are processed 
in an anonymized format. I emphasize that participation in this measurement is fully voluntary. 

Would you be willing to participate in this special measurement?
There are no exclusion criteria for the participation in this study. We are also interested in people who move very 
little or state to not move at all.
1. Да
5. Не

IF (AX002_Willingness <> a1)

AX003_Reasons (REASON WHY R DOES NOT PARTICIPATE IN AX STUDY)

Please select the reason why R is not willing to participate in the accelerometry study. Read only if unclear: 
“May I ask what the main reason is for you to refrain from participating?” Do not read out the answers.
1. R believes he/she is not active enough
2. R considers him/herself too old
3. R cannot participate because of work or hobby
4. R will be absent for a longer time
5. R considers it too complicated or too burdensome
6. R considers it as a violation of privacy



7. R prefers not to participate because of allergy/sensitive skin
97. Other (Specify)

IF (AX003_Reasons = a1)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a2)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a3)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a4)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a5)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a6)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a7)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a97)

AX007_NotActive (REFUSAL CONVERSION NOT ACTIVE)
I understand that you consider yourself not active enough. For this study, it is important that not only 
active people participate but also people who are not so active or even disabled. Only then can the 
researchers get a complete picture of health and activity in the [country´s] population. If we would 
include only active persons, the health and activity of the ageing population would appear better than 
it actually is. Your participation in the study is hence very valuable. 
Would you now be willing to participate in this special measurement?
1. Yes
5. No

AX008_TooOld (REFUSAL CONVERSION TOO OLD)
I understand that you consider yourself too old. For this study, it is important that not only younger 
persons participate but also older persons. Only then can the researchers get a complete picture of 
health and activity in the [country´s] population. If we would include only healthy and younger 
persons, the health and activity of the ageing population would appear better than it actually is. Your 
participation in the study is hence very valuable. 
Would you now be willing to participate in this special measurement?
1. Yes
5. No

AX009_WorkOrHobby (REFUSAL CONVERSION WORK OR HOBBY)
I understand that you consider the device to be limiting in pursuing your work or hobbies. The device is 
very small, lightweight, and easy to wear. You do not have to worry about it during your daily 
activities. You don't have to turn it on or off, it works by itself. Most people who wear it almost forget 
they are wearing it. 
Would you now be willing to participate in this special measurement?
1. Yes
5. No

AX010_Absence (REFUSAL CONVERSION ABSENCE)
You indicated that you will be absent for a longer time. You only have to wear the accelerometer for 8 
consecutive days. Only if you will be absent all the time until June 2020 you cannot participate. If you 
will be absent for a few weeks, for example for holidays or work, we can take that into account and 
send you the accelerometer in another week. 
Would you now be willing to participate in this special measurement?
1. Yes
5. No

AX011_NoBurden (REFUSAL CONVERSION NO BURDEN)
I understand that you consider participation too complicated or burdensome. The only thing you have 
to do is to wear the accelerometer for 8 consecutive days. It is very small and lightweight, easy to 
attach, and you do not have to worry about it. You don´t have to turn it on or off, or do anything else 
with it during the wear, it works by itself. Most people who wear it almost forget they are wearing it. 
After the 8 days, you can simply return it to us in the envelop that comes with it. You will get [country 
incentive] for your participation. 
Would you now be willing to participate in this special measurement?
1. Yes
5. No

AX012_Privacy (REFUSAL CONVERSION PRIVACY)
If I understand correctly, you think that wearing the device would give access to your private and 
sensitive data. The device is not GPS-enabled, your exact location cannot be recorded. The device 
simply measures the number and intensity of your movements and nothing else. There is no possibility 
to track your whereabouts or to measure any other information. 
Would you now be willing to participate in this special measurement?
1. Yes
5. No

AX013_Skin (REFUSAL CONVERSION SKIN)
If I understand correctly, you think the tape with which you attach the device will damage your skin or 
provoke an allergic reaction. The tape is specially designed for longer weartime on the skin. It is used 
for medical purposes where people have to wear devices directly on the skin for a longer period than 
eight days. The risk of an allergic reaction is therefore very small. 
Would you now be willing to participate in this special measurement?
1. Yes
5. No

AX004_OtherReasons (OTHER REASON WHY NOT PARTICIPATE IN AX STUDY)

Please specify other reason.
STRING



ENDIF
IF (((SP IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
IF ((((((((AX002_Willingness = a1 OR (AX007_NotActive = a1) OR (AX008_TooOld = a1) OR (AX009_WorkOrHobby

= a1) OR (AX010_Absence = a1) OR (AX011_NoBurden = a1) OR (AX012_Privacy = a1) OR (AX013_Skin = a1))

ELSE

ENDIF

ENDIF

AX006_Outro (THANK YOU YES AX)

1. Продължете

AX005_ThankYouNo (THANK YOU NO AX)
Thank you. We will now continue with the next topic.
1. Продължете

SP001_Intro (INTRODUCTION SP)
Следващите въпроси се отнасят до помощта, която може да сте оказвали на Ваши познати или която сте получавали 
от Ваши познати.
1. Продължете

SP002_HelpFrom (RECEIVED HELP FROM OTHERS)
Моля, вижте карта 29. Като мислите за последните дванадесет месеца, член на семейството, който не е част от 
домакинството, приятел или съсед оказвал ли Ви е някаква помощ за нещата, изредени на тази карта?
1. Да
5. Не

IF (SP002_HelpFrom = a1)

SP003_FromWhoHelp (WHO GAVE YOU HELP)
Кой[друг] член на семейството извън домакинството, приятел или съсед Ви е помагал през последните 
дванадесет месеца?
1. Съпруг/съпруга/Партньор
2. Майка
3. Баща
4. Свекърва/тъща
5. Свекър/тъст
6. Доведена майка
7. Доведен баща
8. Брат
9. Сестра
10. Дете
11. Доведено дете/детето на Вашия настоящ партньор
12. Зет
13. Снаха
14. Внук
15. Дядо/баба
16. Леля
17. Чичо
18. Племенница
19. Племенник
20. Друг роднина
21. Приятел
22. (бивш) колега/съработник
23. Съсед
24. Бивш съпруг/съпруга/партньор
25. Свещеник, проповедник или друго духовно лице
26. Терапевт или друг професионален помощник
27. Домашен помощник/предоставящ здравна грижа в дома
96. Нито едно от тези

IF ((SP003_FromWhoHelp = a10 OR (SP003_FromWhoHelp = a11))

SP027_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Кое дете?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Друго дете ;

IF (SP027_WhatChild = a96)

SP023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Запишете името на детето
STRING



ELSE

ENDIF
SP004_TypesOfHelp (WHICH TYPES OF HELP)

Моля, вижте карта 29. Какъв тип помощ Ви е оказал този човек през последните дванадесет месеца?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF 1. лична грижа, напр. обличане, къпане или взимане на душ, лягане и ставане от леглото, използване 
на тоалетна
2. домакинска помощ, напр. с ремонти на дома, градинарство, транспорт, пазаруване, домакинска работа
3. помощ с документи, като попълване на формуляри, уреждане на финансови или правни въпроси

SP005_HowOftenHelpRec (HOW OFTEN RECEIVED HELP FROM THIS PERSON)
През последните дванадесет месеца колко често общо сте получавали такава помощ от този човек? Беше ли...
Прочетете на глас. ;
1. Почти всеки ден
2. Почти всяка седмица
3. Почти всеки месец
4. По-рядко

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt1 := 2 TO 3

ENDIF

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP028_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
За тази [{Връзката е заредена}] ли споменахте по-рано?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Друго лице ;

SP007_OtherHelper (ANY OTHER HELPER FROM OUTSIDE THE HOUSEHOLD)
(Моля, вижте карта 29) Има ли друг член от семейството извън домакинството, приятел или съсед, който 
Ви е оказвал лична грижа или практическа помощ в домакинството?
1. Да
5. Не

IF (HelpFromOther[cnt1 - 1].SP007_OtherHelper = a1)

SP003_FromWhoHelp (WHO GAVE YOU HELP)
Кой[друг] член на семейството извън домакинството, приятел или съсед Ви е помагал през 
последните дванадесет месеца?
1. Съпруг/съпруга/Партньор
2. Майка
3. Баща
4. Свекърва/тъща
5. Свекър/тъст
6. Доведена майка
7. Доведен баща
8. Брат
9. Сестра
10. Дете
11. Доведено дете/детето на Вашия настоящ партньор
12. Зет
13. Снаха
14. Внук
15. Дядо/баба
16. Леля
17. Чичо
18. Племенница
19. Племенник
20. Друг роднина
21. Приятел
22. (бивш) колега/съработник
23. Съсед
24. Бивш съпруг/съпруга/партньор
25. Свещеник, проповедник или друго духовно лице
26. Терапевт или друг професионален помощник
27. Домашен помощник/предоставящ здравна грижа в дома
96. Нито едно от тези

IF ((SP003_FromWhoHelp = a10 OR (SP003_FromWhoHelp = a11))

SP027_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Кое дете?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];



ENDIF
SP008_GiveHelp (GIVEN HELP IN THE TIME SINCE THE LAST INTERVIEW)

Сега бих искал/а да Ви попитам за помощта, която сте оказали на другите. Моля, вижте карта 29. През последните 
дванадесет месеца помагали ли сте лично по начин, изреден на тази карта, на член на семейството извън Вашето 
домакинство, приятел или съсед?
ВЪПРОСЪТ НЕ ВКЛЮЧВА ГРИЖА ЗА ВАШИТЕ СОБСТВЕНИ ВНУЦИ; ЗА ТОВА ЩЕ ВИ ПОПИТАМЕ ПО-КЪСНО В SP014
1. Да
5. Не

IF (SP008_GiveHelp = a1)

ENDLOOP
ENDIF

ELSE

ENDIF
SP004_TypesOfHelp (WHICH TYPES OF HELP)

Моля, вижте карта 29. Какъв тип помощ Ви е оказал този човек през последните дванадесет 
месеца?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF 1. лична грижа, напр. обличане, къпане или взимане на душ, лягане и ставане от леглото, 
използване на тоалетна
2. домакинска помощ, напр. с ремонти на дома, градинарство, транспорт, пазаруване, домакинска 
работа
3. помощ с документи, като попълване на формуляри, уреждане на финансови или правни 
въпроси

SP005_HowOftenHelpRec (HOW OFTEN RECEIVED HELP FROM THIS PERSON)
През последните дванадесет месеца колко често общо сте получавали такава помощ от този 
човек? Беше ли...
Прочетете на глас. ;
1. Почти всеки ден
2. Почти всяка седмица
3. Почти всеки месец
4. По-рядко

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt1] 

^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Друго дете ;

IF (SP027_WhatChild = a96)

ENDIF

SP023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Запишете името на детето
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP028_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
За тази [{Връзката е заредена}] ли споменахте по-рано?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Друго лице ;

SP007_OtherHelper (ANY OTHER HELPER FROM OUTSIDE THE HOUSEHOLD)
(Моля, вижте карта 29) Има ли друг член от семейството извън домакинството, приятел или 
съсед, който Ви е оказвал лична грижа или практическа помощ в домакинството?
1. Да
5. Не

SP009_ToWhomGiveHelp (TO WHOM DID YOU GIVE HELP)
На кой [друг] член на семейството извън домакинството, приятел или съсед сте помагали [най-често] през 
последните дванадесет месеца?
1. Съпруг/съпруга/Партньор
2. Майка
3. Баща
4. Свекърва/тъща
5. Свекър/тъст
6. Доведена майка
7. Доведен баща
8. Брат
9. Сестра
10. Дете
11. Доведено дете/детето на Вашия настоящ партньор
12. Зет
13. Снаха
14. Внук
15. Дядо/баба
16. Леля
17. Чичо
18. Племенница
19. Племенник
20. Друг роднина



21. Приятел
22. (бивш) колега/съработник
23. Съсед
24. Бивш съпруг/съпруга/партньор
25. Свещеник, проповедник или друго духовно лице
26. Терапевт или друг професионален помощник
27. Домашен помощник/предоставящ здравна грижа в дома
96. Нито едно от тези

IF ((SP009_ToWhomGiveHelp = a10 OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11))

ELSE

ENDIF
SP010_TypesOfHelpGiven (WHICH TYPES OF HELP)

Моля, вижте карта 29. Какъв вид помощ сте оказвали на този човек през последните дванадесет месеца?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF 1. лична грижа, напр. обличане, къпане или взимане на душ, лягане и ставане от леглото, използване 
на тоалетна
2. домакинска помощ, напр. с ремонти на дома, градинарство, транспорт, пазаруване, домакинска работа
3. помощ с документи, като попълване на формуляри, уреждане на финансови или правни въпроси

SP011_HowOftGiveHelp (HOW OFTEN GIVE HELP)
През последните дванадесет месеца, колко често общо сте оказвали такава помощ на този човек? Беше ли...
Прочетете на глас. ;
1. Почти всеки ден
2. Почти всяка седмица
3. Почти всеки месец
4. По-рядко

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt2 := 2 TO 3

SP029_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Кое дете?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Друго дете ;

IF (SP029_WhatChild = a96)

ENDIF

SP024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Запишете името на детето
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP030_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Това ли е [{Връзка}], която споменахте по-рано?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Друго лице ;

SP013_GiveHelpToOth (HAVE YOU GIVEN HELP TO OTHERS)
(Моля, погледнете карта 29) Има ли друг член на семейството извън домакинството, приятел или съсед, 
за когото сте полагали лична грижа или сте оказвали практическа помощ в домакинството?
1. Да
5. Не

IF (HelpFromOutside[cnt2 - 1].SP013_GiveHelpToOth = a1)

SP009_ToWhomGiveHelp (TO WHOM DID YOU GIVE HELP)
На кой [друг] член на семейството извън домакинството, приятел или съсед сте помагали [най-
често] през последните дванадесет месеца?
1. Съпруг/съпруга/Партньор
2. Майка
3. Баща
4. Свекърва/тъща
5. Свекър/тъст
6. Доведена майка



7. Доведен баща
8. Брат
9. Сестра
10. Дете
11. Доведено дете/детето на Вашия настоящ партньор
12. Зет
13. Снаха
14. Внук
15. Дядо/баба
16. Леля
17. Чичо
18. Племенница
19. Племенник
20. Друг роднина
21. Приятел
22. (бивш) колега/съработник
23. Съсед
24. Бивш съпруг/съпруга/партньор
25. Свещеник, проповедник или друго духовно лице
26. Терапевт или друг професионален помощник
27. Домашен помощник/предоставящ здравна грижа в дома
96. Нито едно от тези

IF ((SP009_ToWhomGiveHelp = a10 OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11))

ELSE

ENDIF
SP010_TypesOfHelpGiven (WHICH TYPES OF HELP)

Моля, вижте карта 29. Какъв вид помощ сте оказвали на този човек през последните дванадесет 
месеца?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF 1. лична грижа, напр. обличане, къпане или взимане на душ, лягане и ставане от леглото, 
използване на тоалетна
2. домакинска помощ, напр. с ремонти на дома, градинарство, транспорт, пазаруване, домакинска 
работа
3. помощ с документи, като попълване на формуляри, уреждане на финансови или правни 
въпроси

SP011_HowOftGiveHelp (HOW OFTEN GIVE HELP)
През последните дванадесет месеца, колко често общо сте оказвали такава помощ на този човек? 
Беше ли...
Прочетете на глас. ;
1. Почти всеки ден
2. Почти всяка седмица
3. Почти всеки месец
4. По-рядко

IF (piIndex <> 3)

SP029_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Кое дете?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Друго дете ;

IF (SP029_WhatChild = a96)

ENDIF

SP024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Запишете името на детето
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP030_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Това ли е [{Връзка}], която споменахте по-рано?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Друго лице ;

SP013_GiveHelpToOth (HAVE YOU GIVEN HELP TO OTHERS)



ENDIF
IF ((Sec_CH.CH021_NoGrandChild > 0 OR (MN039_NumGrCh > 0))

ENDIF
IF (MN013_HHSize > 1)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
[cnt2] 

(Моля, погледнете карта 29) Има ли друг член на семейството извън домакинството, 
приятел или съсед, за когото сте полагали лична грижа или сте оказвали практическа 
помощ в домакинството?
1. Да
5. Не

SP014_LkAftGrCh (LOOK AFTER GRANDCHILDREN)
През последните дванадесет месеца, грижили ли сте се редовно или от време на време за[Вашето внуче/ 
Вашите внучета] без присъствието на родителите?
1. Да
5. Не

IF (SP014_LkAftGrCh = a1)

ENDIF

SP015_ParentLkAftGrChild (PARENTS FROM GRANDCHILDREN)
Кое от Вашите деца [е родител на внучето/ са родители на внучетата] , за което/които сте се грижил/а?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. починало дете (деца) ;

LOOP cnt3 := 1 TO 20

ENDLOOP

IF ((cnt3 IN (SP015_ParentLkAftGrChild))

ENDIF

SP016_HowOftGrCh (HOW OFTEN DO YOU LOOK AFTER GRANDCHILDREN)
Средно колко често сте се грижил/а за детето/децата на ^FLChildName; през последните 
дванадесет месеца? Беше ли...
Прочетете на глас. ;
1. Почти всеки ден
2. Почти всяка седмица
3. Почти всеки месец
4. По-рядко

[cnt3] 

SP018_GiveHelpInHH (GIVEN HELP TO SOMEONE IN THE HOUSEHOLD)
Сега нека да поговорим за помощта във Вашето домакинство. Живее ли някой в домакинството, на когото сте 
помагали редовно през последните дванадесет месеца с лични грижи, като пране, ставане от леглото или 
обличане?
Под редовно имаме предвид почти ежедневно в продължение на най-малко три месеца. Не искаме да отчитаме 
помощта, оказана при кратко заболяване на член на семейството.
1. Да
5. Не

IF (SP018_GiveHelpInHH = a1)

SP019_ToWhomGiveHelpInHH (TO WHOM GIVEN HELP IN THIS HOUSEHOLD)
Кой е това?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF 1. Съпруг/съпруга/Партньор
2. Майка
3. Баща
4. Свекърва/тъща
5. Свекър/тъст
6. Доведена майка
7. Доведен баща
8. Брат
9. Сестра
10. Дете
11. Доведено дете/детето на Вашия настоящ партньор
12. Зет
13. Снаха
14. Внук
15. Дядо/баба
16. Леля
17. Чичо



ENDIF
IF ((NOT((a96 IN (Sec_PH.Health_B2.PH048_HeADLa)) AND (NOT((a96 IN (Sec_PH.Health_B2.PH049_HeADLb))))

18. Племенница
19. Племенник
20. Друг роднина
21. Приятел
22. (бивш) колега/съработник
23. Съсед
24. Бивш съпруг/съпруга/партньор
25. Свещеник, проповедник или друго духовно лице
26. Терапевт или друг професионален помощник
27. Домашен помощник/предоставящ здравна грижа в дома
96. Нито едно от тези

CHECK: (NOT((count(SP019_ToWhomGiveHelpInHH) > 1 AND ((96 IN (SP019_ToWhomGiveHelpInHH)))) [Не 
можете да изберете „96.Нито едно от изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия 
отговор.;] IF (((a10 IN (SP019_ToWhomGiveHelpInHH) OR ((a11 IN (SP019_ToWhomGiveHelpInHH)))

ELSE

ENDIF

SP031_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Кое дете/Кои деца?
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Друго дете ;

IF ((a96 IN (SP031_WhatChild))

ENDIF

SP025_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Запишете името на детето
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP032_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Този човек/тези хора ли посочихте по-рано?
SET OF ^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Друго лице ;

SP020_RecHelpPersCareInHH (SOMEONE IN THIS HOUSEHOLD HELPED YOU REGULARLY WITH PERSONAL CARE)
А има ли лице, което живее в това домакинство и Ви е помагало редовно през последните дванадесет 
месеца с лични грижи, като пране, ставане от леглото или обличане?
Под редовно имаме предвид почти ежедневно в продължение на най-малко три месеца. Не искаме да 
отчитаме оказаната помощ при кратко боледуване.
1. Да
5. Не

IF (SP020_RecHelpPersCareInHH = a1)

SP021_FromWhomHelpInHH (WHO HELPES YOU WITH PERSONAL CARE IN THE HOUSEHOLD)
Кой е това?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF 1. Съпруг/съпруга/Партньор
2. Майка
3. Баща
4. Свекърва/тъща
5. Свекър/тъст
6. Доведена майка
7. Доведен баща
8. Брат
9. Сестра
10. Дете
11. Доведено дете/детето на Вашия настоящ партньор
12. Зет
13. Снаха
14. Внук
15. Дядо/баба
16. Леля



ENDIF
IF (((FT IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
SP022_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SP)

ПРОВЕРЕТЕ: Кой отговори на въпросите в тази секция?
1. Само респондентът
2. Респондентът и упълномощено лице
3. Само упълномощено лице

ENDIF
ENDIF

17. Чичо
18. Племенница
19. Племенник
20. Друг роднина
21. Приятел
22. (бивш) колега/съработник
23. Съсед
24. Бивш съпруг/съпруга/партньор
25. Свещеник, проповедник или друго духовно лице
26. Терапевт или друг професионален помощник
27. Домашен помощник/предоставящ здравна грижа в дома
96. Нито едно от тези

CHECK: (NOT((count(SP021_FromWhomHelpInHH) > 1 AND ((96 IN (SP021_FromWhomHelpInHH)))) 
[Не можете да изберете „96.Нито едно от изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете 
Вашия отговор.;] IF (((a10 IN (SP021_FromWhomHelpInHH) OR ((a11 IN 
(SP021_FromWhomHelpInHH)))

ELSE

ENDIF

SP033_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Кое дете/Кои деца?
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Друго дете ;

IF ((a96 IN (SP033_WhatChild))

ENDIF

SP026_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Record child´s name
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP034_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Този човек/тези хора ли посочихте по-рано?
SET OF ^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Друго лице ;

IF (piMode = a1)

ELSE

IF (piMode = a2)

ENDIF

CM003_RespFin (CHOICE RESPONDENT FINANCE)
Следващите въпроси са относно финансовото състояние на Вашето домакинство и семейство, например 
за Вашите спестявания за старини и финансова подкрепа за деца и други роднини. Трябва да зададем 
тези въпроси само на един от вас. Кой от вас ще отговори най-добре на въпросите за вашето финансово 
състояние?
Задайте код само един финансов респондент
1. ^MN002_Person[1].Name;
2. ^MN002_Person[2].Name;



ENDIF
IF (MN007_NumFinR = 1)

FT001_Intro (INTRODUCTION FINANCIAL TRANSFERS)
Някои хора предоставят финансови или материални подаръци или помощ на другите, като например родители, 
деца, внуци, други роднини, приятели и съседи, а други не го правят.
1. Продължете

FT002_GiveFiGift250 (GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Сега моля, помислете за последните дванадесет месеца. Без да броим споделения подслон и споделената 
храна,[или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] давали ли сте някакви финансови или 
материални подаръци или помощ на човек извън това домакинство, възлизащи на ^FL250; ^FLCurr; или 
повече?
Под финансов подарък имаме предвид даване на пари или покриване на конкретни видове разходи, като тези 
за медицинска помощ или застраховка, училище, вноска за дом. Не включвайте заеми или дарения на 
благотворителни организации.
1. Да
5. Не

IF (FT002_GiveFiGift250 = a1)

FT003_ToWhomFiGift250 (TO WHOM DID YOU PROVIDE FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
На кого [още] Вие [или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] направихте финансов 
подарък или предоставихте помощ [през последните дванадесет месеца]? [Моля, назовете лицето, на 
което сте дали или сте помагали най-много.]
Инструментът позволява да се преминава през нишата „давам“ до три пъти.
1. Съпруг/съпруга/Партньор
2. Майка
3. Баща
4. Свекърва/тъща
5. Свекър/тъст
6. Доведена майка
7. Доведен баща
8. Брат
9. Сестра
10. Дете
11. Доведено дете/детето на Вашия настоящ партньор
12. Зет
13. Снаха
14. Внук
15. Дядо/баба
16. Леля
17. Чичо
18. Племенница
19. Племенник
20. Друг роднина
21. Приятел
22. (бивш) колега/съработник
23. Съсед
24. Бивш съпруг/съпруга/партньор
25. Свещеник, проповедник или друго духовно лице
26. Терапевт или друг професионален помощник
27. Домашен помощник/предоставящ здравна грижа в дома
96. Нито едно от тези

IF ((FT003_ToWhomFiGift250 = a10 OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11))

ELSE

FT032_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Кое дете?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Друго дете ;

IF (FT032_WhatChild = a96)

ENDIF

FT022_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Запишете името на детето
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

FT033_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
За [{роднинска връзка}] ли споменахте по-рано?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];



ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt1 := 2 TO 3

ENDIF

^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Друго лице ;

FT007_OthPFiGift250 (OTHER PERSONS GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Все още мислите за последните дванадесет месеца: Има ли някой друг в домакинството или извън 
него, на когото [или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] да сте давали
финансов или материален подарък или да сте оказвали подкрепа, възлизаща на ^FL250; ^FLCurr; 
или повече?
1. Да
5. Не

IF (FT_Given_FinancialAssistance_LOOP[cnt1 - 1].FT007_OthPFiGift250 = a1)

FT003_ToWhomFiGift250 (TO WHOM DID YOU PROVIDE FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
На кого [още] Вие [или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка]
направихте финансов подарък или предоставихте помощ [през последните дванадесет 
месеца]? [Моля, назовете лицето, на което сте дали или сте помагали най-много.]
Инструментът позволява да се преминава през нишата „давам“ до три пъти.
1. Съпруг/съпруга/Партньор
2. Майка
3. Баща
4. Свекърва/тъща
5. Свекър/тъст
6. Доведена майка
7. Доведен баща
8. Брат
9. Сестра
10. Дете
11. Доведено дете/детето на Вашия настоящ партньор
12. Зет
13. Снаха
14. Внук
15. Дядо/баба
16. Леля
17. Чичо
18. Племенница
19. Племенник
20. Друг роднина
21. Приятел
22. (бивш) колега/съработник
23. Съсед
24. Бивш съпруг/съпруга/партньор
25. Свещеник, проповедник или друго духовно лице
26. Терапевт или друг професионален помощник
27. Домашен помощник/предоставящ здравна грижа в дома
96. Нито едно от тези

IF ((FT003_ToWhomFiGift250 = a10 OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11))

ELSE

FT032_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Кое дете?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Друго дете ;

IF (FT032_WhatChild = a96)

ENDIF

FT022_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Запишете името на детето
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

FT033_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
За [{роднинска връзка}] ли споменахте по-рано?



ENDIF
FT008_Intro2 (INTRODUCTION RECEIVE)

Току-що Ви попитахме за финансови или материални подаръци или подкрепа, които може да сте давали на 
някого. Сега бихме искали да научим за такива подаръци или подкрепа, които може да сте получили.
1. Продължете

FT009_RecFiGift250 (RECEIVED FINANCIAL GIFT OF 250 OR MORE)
Моля, помислете за последните дванадесет месеца. Без да броим споделения подслон и споделената храна, 
Вие [или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] получавали ли сте някакви финансови 
или материални подаръци или помощ от някой в или извън домакинството, възлизащи на ^FL250; ^FLCurr; 
или повече?
Под финансов подарък имаме предвид даване на пари като подарък или за покриване на конкретни видове 
разходи, като тези за медицинска помощ или застраховка, училище, вноска за дом. Не включвайте заеми или 
наследство.
1. Да
5. Не

IF (FT009_RecFiGift250 = a1)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt1] 

ENDIF

^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Друго лице ;

FT007_OthPFiGift250 (OTHER PERSONS GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Все още мислите за последните дванадесет месеца: Има ли някой друг в 
домакинството или извън него, на когото [или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ 
партньор/ партньорка] да сте давали финансов или материален подарък или да сте 
оказвали подкрепа, възлизаща на ^FL250; ^FLCurr; или повече?
1. Да
5. Не

FT010_FromWhoFiGift250 (FROM WHOM RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Кой[още] Ви е давал на Вас [или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] финансов 
подарък или Ви е оказвал подкрепа[през последните дванадесет месеца]?[Моля, назовете лицето, което 
Ви е дало или Ви е помагало най-много.]
Инструментът позволява да се преминава през нишата „получавам“ до три пъти.
1. Съпруг/съпруга/Партньор
2. Майка
3. Баща
4. Свекърва/тъща
5. Свекър/тъст
6. Доведена майка
7. Доведен баща
8. Брат
9. Сестра
10. Дете
11. Доведено дете/детето на Вашия настоящ партньор
12. Зет
13. Снаха
14. Внук
15. Дядо/баба
16. Леля
17. Чичо
18. Племенница
19. Племенник
20. Друг роднина
21. Приятел
22. (бивш) колега/съработник
23. Съсед
24. Бивш съпруг/съпруга/партньор
25. Свещеник, проповедник или друго духовно лице
26. Терапевт или друг професионален помощник
27. Домашен помощник/предоставящ здравна грижа в дома
96. Нито едно от тези

IF ((FT010_FromWhoFiGift250 = a10 OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11))

FT034_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Кое дете?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];



ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt2 := 2 TO 3

^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Друго дете ;

IF (FT034_WhatChild = a96)

ENDIF

FT023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Запишете името на детето
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT035_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
За [{роднинска връзка}] ли споменахте по-рано?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Друго лице ;

FT014_FromOthPFiGift250 (FROM OTHER PERSONS RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
(Все още мислите за последните дванадесет месеца). Има ли някой друг в това домакинство или 
извън него, който Ви е дал на Вас [или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка]
финансов или материален подарък или Ви е оказвал подкрепа, възлизаща на ^FL250; ^FLCurr; 
или повече?
1. Да
5. Не

IF (FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP[cnt2 - 1].FT014_FromOthPFiGift250 = a1)

FT010_FromWhoFiGift250 (FROM WHOM RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Кой[още] Ви е давал на Вас [или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка]
финансов подарък или Ви е оказвал подкрепа[през последните дванадесет месеца]?[Моля, 
назовете лицето, което Ви е дало или Ви е помагало най-много.]
Инструментът позволява да се преминава през нишата „получавам“ до три пъти.
1. Съпруг/съпруга/Партньор
2. Майка
3. Баща
4. Свекърва/тъща
5. Свекър/тъст
6. Доведена майка
7. Доведен баща
8. Брат
9. Сестра
10. Дете
11. Доведено дете/детето на Вашия настоящ партньор
12. Зет
13. Снаха
14. Внук
15. Дядо/баба
16. Леля
17. Чичо
18. Племенница
19. Племенник
20. Друг роднина
21. Приятел
22. (бивш) колега/съработник
23. Съсед
24. Бивш съпруг/съпруга/партньор
25. Свещеник, проповедник или друго духовно лице
26. Терапевт или друг професионален помощник
27. Домашен помощник/предоставящ здравна грижа в дома
96. Нито едно от тези

IF ((FT010_FromWhoFiGift250 = a10 OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11))

FT034_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Кое дете?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];



ENDIF
FT015_EverRecInh5000 (EVER RECEIVED GIFT OR INHERITED MONEY 5000 OR MORE)

[Без да включваме големи подаръци, за които може вече да сме говорили/ След нашето интервю през], вие 
[или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка][някога/ {Предварително заредени месец и 
година}] получавали ли сте подарък или наследявали ли сте пари, стоки или имущество на стойност над 
^FL5000; ^FLCurr; ?
Не включвайте подаръци, които вече сте споменали
1. Да
5. Не

IF (FT015_EverRecInh5000 = a1)

ENDLOOP
ENDIF

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt2] 

^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Друго дете ;

IF (FT034_WhatChild = a96)

ENDIF

FT023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Запишете името на детето
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT035_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
За [{роднинска връзка}] ли споменахте по-рано?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Друго лице ;

FT014_FromOthPFiGift250 (FROM OTHER PERSONS RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
(Все още мислите за последните дванадесет месеца). Има ли някой друг в това 
домакинство или извън него, който Ви е дал на Вас [или][Вашия/ Вашата][съпруг/ 
съпруга/ партньор/ партньорка] финансов или материален подарък или Ви е оказвал 
подкрепа, възлизаща на ^FL250; ^FLCurr; или повече?
1. Да
5. Не

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT017_FromWhomRecInh5000 (FROM WHOM INHERITED 5000 OR MORE)

От кого Вие[или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] получихте този подарък или 
наследство?
1. Съпруг/съпруга/Партньор
2. Майка
3. Баща
4. Свекърва/тъща
5. Свекър/тъст
6. Доведена майка
7. Доведен баща
8. Брат
9. Сестра
10. Дете
11. Доведено дете/детето на Вашия настоящ партньор
12. Зет
13. Снаха
14. Внук
15. Дядо/баба
16. Леля
17. Чичо
18. Племенница
19. Племенник
20. Друг роднина
21. Приятел
22. (бивш) колега/съработник
23. Съсед
24. Бивш съпруг/съпруга/партньор
25. Свещеник, проповедник или друго духовно лице
26. Терапевт или друг професионален помощник

FT016_YearRecInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT OR INHERITANCE RECEIVED)
[Помислете за най-големия подарък или наследство, което сте получили.] През коя година Вие
[или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] го получихте?
NUMBER [1905..2020]



27. Домашен помощник/предоставящ здравна грижа в дома
96. Нито едно от тези

IF ((FT017_FromWhomRecInh5000 = a10 OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[1] LOOP cnt3 := 2 TO 5

FT036_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Кое дете?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Друго дете ;

IF (FT036_WhatChild = a96)

ENDIF

FT024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Запишете името на детето
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT037_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
За [{роднинска връзка}]  ли споменахте по-рано?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Друго лице ;

FT020_MoreRecInh5000 (ANY FURTHER GIFT OR INHERITANCE)
Вие [или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] получавал/а ли сте друг 
подарък или наследство на стойност над ^FL5000; ^FLCurr;^FL_FT020_5;?
1. Да
5. Не

IF (FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP[cnt3 - 1].FT020_MoreRecInh5000 = a1)

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT017_FromWhomRecInh5000 (FROM WHOM INHERITED 5000 OR MORE)

От кого Вие[или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] получихте този 
подарък или наследство?
1. Съпруг/съпруга/Партньор
2. Майка
3. Баща
4. Свекърва/тъща
5. Свекър/тъст
6. Доведена майка
7. Доведен баща
8. Брат
9. Сестра
10. Дете
11. Доведено дете/детето на Вашия настоящ партньор
12. Зет
13. Снаха
14. Внук
15. Дядо/баба
16. Леля
17. Чичо
18. Племенница

FT016_YearRecInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT OR INHERITANCE RECEIVED)
[Помислете за най-големия подарък или наследство, което сте получили.] През коя 
година Вие[или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] го 
получихте?
NUMBER [1905..2020]



ENDIF
FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE (EVER GIVEN GIFT 5000 OR MORE)

[Без да включваме големи подаръци, за които може вече да сме говорили/ От последното ни интервю през], 
вие [или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка]^FL_FT025_7;[някога] давали ли сте като 
подарък пари, стоки или имущество, надвишаващи ^FL5000; ^FLCurr; ?
Не включвайте подаръци, които вече сте споменали
1. Да
5. Не

IF (FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE = a1)

ENDLOOP
ENDIF

19. Племенник
20. Друг роднина
21. Приятел
22. (бивш) колега/съработник
23. Съсед
24. Бивш съпруг/съпруга/партньор
25. Свещеник, проповедник или друго духовно лице
26. Терапевт или друг професионален помощник
27. Домашен помощник/предоставящ здравна грижа в дома
96. Нито едно от тези

IF ((FT017_FromWhomRecInh5000 = a10 OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[cnt3] 

FT036_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Кое дете?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Друго дете ;

IF (FT036_WhatChild = a96)

ENDIF

FT024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Запишете името на детето
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT037_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
За [{роднинска връзка}]  ли споменахте по-рано?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Друго лице ;

FT020_MoreRecInh5000 (ANY FURTHER GIFT OR INHERITANCE)
Вие [или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] получавал/а ли 
сте друг подарък или наследство на стойност над ^FL5000; ^FLCurr;^FL_FT020_5;?
1. Да
5. Не

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT027_ToWhomGivInh5000 (TO WHOM GIVEN 5000 OR MORE)

На кого Вие[или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] дадохте този подарък?
1. Съпруг/съпруга/Партньор
2. Майка

FT026_YearGivInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT GIVEN)
[Помислете за най-големия подарък, който сте дали.] През коя година Вие[или][Вашия/ Вашата]
[съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] го дадохте?
NUMBER [1905..2020]



3. Баща
4. Свекърва/тъща
5. Свекър/тъст
6. Доведена майка
7. Доведен баща
8. Брат
9. Сестра
10. Дете
11. Доведено дете/детето на Вашия настоящ партньор
12. Зет
13. Снаха
14. Внук
15. Дядо/баба
16. Леля
17. Чичо
18. Племенница
19. Племенник
20. Друг роднина
21. Приятел
22. (бивш) колега/съработник
23. Съсед
24. Бивш съпруг/съпруга/партньор
25. Свещеник, проповедник или друго духовно лице
26. Терапевт или друг професионален помощник
27. Домашен помощник/предоставящ здравна грижа в дома
96. Нито едно от тези

IF ((FT027_ToWhomGivInh5000 = a10 OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[1] LOOP cnt4 := 2 TO 5

FT038_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Кое дете?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Друго дете ;

IF (FT038_WhatChild = a96)

ENDIF

FT028_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Запишете името на детето
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT039_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
За [{роднинска връзка}] ли споменахте по-рано?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Друго лице ;

FT031_MoreGivInh5000 (ANY FURTHER GIFT)
Вие[или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] дадохте ли други подаръци на 
стойност над ^FL5000; ^FLCurr;^FL_FT031_4;?
1. Да
5. Не

IF (FT_Give_FinancialAssistance_LOOP[cnt4 - 1].FT031_MoreGivInh5000 = a1)

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

FT026_YearGivInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT GIVEN)
[Помислете за най-големия подарък, който сте дали.] През коя година Вие[или]
[Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] го дадохте?
NUMBER [1905..2020]



ENDIF
FT021_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN FT)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
FT027_ToWhomGivInh5000 (TO WHOM GIVEN 5000 OR MORE)

На кого Вие[или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] дадохте този 
подарък?
1. Съпруг/съпруга/Партньор
2. Майка
3. Баща
4. Свекърва/тъща
5. Свекър/тъст
6. Доведена майка
7. Доведен баща
8. Брат
9. Сестра
10. Дете
11. Доведено дете/детето на Вашия настоящ партньор
12. Зет
13. Снаха
14. Внук
15. Дядо/баба
16. Леля
17. Чичо
18. Племенница
19. Племенник
20. Друг роднина
21. Приятел
22. (бивш) колега/съработник
23. Съсед
24. Бивш съпруг/съпруга/партньор
25. Свещеник, проповедник или друго духовно лице
26. Терапевт или друг професионален помощник
27. Домашен помощник/предоставящ здравна грижа в дома
96. Нито едно от тези

IF ((FT027_ToWhomGivInh5000 = a10 OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[cnt4] 

FT038_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Кое дете?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Друго дете ;

IF (FT038_WhatChild = a96)

ENDIF

FT028_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Запишете името на детето
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT039_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
За [{роднинска връзка}] ли споменахте по-рано?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Друго лице ;

FT031_MoreGivInh5000 (ANY FURTHER GIFT)
Вие[или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] дадохте ли други 
подаръци на стойност над ^FL5000; ^FLCurr;^FL_FT031_4;?
1. Да
5. Не



ENDIF
IF (((HO IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ПРОВЕРЕТЕ: Кой отговори на въпросите в тази секция?
1. Само респондентът
2. Респондентът и упълномощено лице
3. Само упълномощено лице

IF ((MN008_NumHHR = 1 AND (MN024_NursingHome = a1))

ENDIF
IF (MN008_NumHHR = 1)

HO001_Place (INTERVIEW IN HOUSE R)

Интервюто провежда ли се в къщата или апартамента на респондента?
1. Да
5. Не

IF (MN024_NursingHome = a2)

HO061_YrsAcc (YEARS IN ACCOMMODATION)
Сега имам няколко въпроса относно Вашето местоживеене. Колко години живеете в сегашното си 
жилище?
Закръглете на цели години
NUMBER [1..120]

HO662_PayNursHome (OUT OF POCKET FOR NURSING HOME)
Трябва ли да платите „от джоба“ си за настаняването си в старчески дом? „От джоба“ са разходите, 
които не се възстановяват от частна или държавна застраховка или не се покриват от обезщетения. 
Разходите може да са за стая, храна, грижа, пране или такси и услуги, като вода, електричество, газ, 
парно и т.н.
1. Да
5. Не

IF (HO662_PayNursHome = a1)

ENDIF
HO075_OwnRealEstate (OWN REAL ESTATE)

Притежавате ли друг дом, ваканционни къщи, друго имущество, земя или гори, включително дома, 
който сте обитавали преди да заживеете в този старчески дом?
Моля не включвайте: ангажимент за време, собствен бизнес
1. Да
5. Не

IF (HO075_OwnRealEstate = a1)

HO665_LastPayment (LAST PAYMENT)
Можете ли да определите колко плащате от джоба си през един обичаен месец?
Сума в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HO665_LastPayment = NONRESPONSE)

ENDIF
HO666_PayCoverNursHome (PAYMENT COVERING NURSING HOME)

Моля, вижте карта 30. Какво покриваше това плащане?
Задайте код за всички, които са приложими. ;. Прочетете при необходимост.
SET OF 1. Жилище (стая)
2. Хранения
3. Медицински услуги и грижи
4. Рехабилитация и други здравни услуги
5. Пране
6. Такси и услуги, като вода, електричество, газ или отопление
7. Други разходи
96. Нито едно от изброените

CHECK: (NOT((count(HO666_PayCoverNursHome) > 1 AND ((96 IN (HO666_PayCoverNursHome)))) [Не 
можете да изберете „96.Нито едно от изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия 
отговор.;]
HO080_NHCosts (INCOME SOURCES USED TO COVER NURSING HOME EXPENSES)

Важно е да разберем как хората се справят с разходите в старческите домове. Имаме още един 
въпрос, за да оценим как се справяте. Моля, вижте карта 31. Кои от тези източници на приходи са 
използвани, за да покриете разходите си?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF 1. Пенсии (Вашата и на Вашия съпруг/а)
2. Други източници на доходи, като наеми от имущество, ренти и т.н.
3. Активи или спестявания (Ваши и на Вашия съпруг/а), включително застрахователни полици 
живот
4. Подкрепа от деца и внуци
5. Помощи за жилищно настаняване или други държавни обезщетения
6. Плащания от държавна застраховка за дългосрочна грижа
7. Плащания от частна застраховка за дългосрочна грижа
97. Други източници на доходи (уточнете)

IF ((a97 IN (HO080_NHCosts))

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

HO081_OtherNHCosts (OTHER INCOME SOURCES USED TO COVER NURSING HOME EXPENSES)
Какви други източници на доход се използват?
STRING

HO076_ValueRE (VALUE OF REAL ESTATE)



ELSE
ENDIF

По Ваше мнение колко би струвало това или тези имущества, ако ги продадете?
Ако Р притежава собственост зад граница, дайте стойността в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO076_ValueRE = 0 AND (HO076_ValueRE = RESPONSE))) [Очаква се сумата да бъде 
по-голяма от нула;] IF (HO076_ValueRE = NONRESPONSE)

ENDIF
HO077_RecIncRe (RECEIVE INCOME OR RENT OF REAL ESTATE)

Получавали ли сте някакъв приход или наем от тези имущества през ^FLLastYear;?
1. Да
5. Не

IF (HO077_RecIncRe = a1)

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

HO078_AmIncRe (AMOUNT INCOME OR RENT OF REAL ESTATE LAST YEAR)
Какъв приход или наем получихте от тези имущества през ^FLLastYear; след данъчно 
облагане?
Сума в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HO078_AmIncRe = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (MN024_NursingHome = a1)

HO002_OwnerTenant (OWNER, TENANT OR RENT FREE)
Моля, вижте карта 32. Вашето домакинство обитава ли жилището, в което живеете, като
Прочетете на глас. ;
1. Собственик
2. Член на кооператив
3. Наемател
4. Поднаемател
5. Без наем

IF (((HO002_OwnerTenant = a1 OR (HO002_OwnerTenant = a2) OR (HO002_OwnerTenant = a5))

ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a3 OR (HO002_OwnerTenant = a4))

HO067_PaymSimDwel (PAYMENT SIMILAR DWELLING)
По Ваше мнение колко бихте заплащали за месечен наем, ако бяхте наели подобно 
жилище, необзаведено, на свободния пазар днес?
Изключете такси и услуги, като електричество или парно. Сума в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO067_PaymSimDwel = 0 AND (HO067_PaymSimDwel = RESPONSE))) [Очаква 
се сумата да бъде по-голяма от нула;] IF (HO067_PaymSimDwel = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO003_Period (RENT PAYMENT PERIOD)
[Като се върнем на настоящия Ви наем и помислите за последното плащане/ Ако мислите за 
последното си плащане], какъв период покри то? Беше ли това
Прочетете на глас. ;
1. Седмица
2. Месец
3. Три месеца
4. Шест месеца
5. Година
97. Друг период от време

IF (HO003_Period = a97)

ENDIF
HO605_LastPayment (LAST PAYMENT)

Колко беше Вашето последно брутно плащане, без да изключвате субсидиите за дома или 
компенсации, които може да получавате?
Сума в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO605_LastPayment = 0 AND (HO605_LastPayment = RESPONSE))) [Очаква се 
сумата да бъде по-голяма от нула;] IF (HO605_LastPayment = NONRESPONSE)

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a3)

ENDIF
HO007_LastPayIncl (LAST PAYMENT INCLUDE ALL CHARGES AND SERVICES)

HO004_OthPer (OTHER PERIOD)
Какъв друг период имате предвид?
STRING

[Unfolding Bracket Sequence]

HO079_SocialHousing (SOCIAL HOUSING)
Живеете ли в социално, общинско или държавно жилище или еквивалент на него?
1. Да
5. Не



ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a1 OR (HO002_OwnerTenant = a2))

Вашето последно плащане включваше ли всички такси и услуги, като вода, такса за смет, 
почистване на общите части, електричество, газ или отопление?
1. Да
5. Не

IF (HO007_LastPayIncl = a5)

ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a3 OR (HO002_OwnerTenant = a4))

ENDIF

HO008_ExtRentIncl (CHARGES AND SERVICES)
Колко приблизително платихте за такси и услуги, които не бяха включени във Вашия 
наем през последната/последния/последните[седмица/ месец/ три месеца/ шест 
месеца/ година]?
Сума в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO008_ExtRentIncl = 0 AND (HO008_ExtRentIncl = RESPONSE))) [Очаква 
се сумата да бъде по-голяма от нула;] IF (HO008_ExtRentIncl = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO010_BehRent (BEHIND WITH RENT)
През последните дванадесет месеца изоставали ли сте с плащането на наема с 
повече от два месеца?
1. Да
5. Не

HO070_PercHouseOwn (PERCENTAGE HOUSE OWNED)
Какъв процент или част от това жилище е Ваша собственост[и на][Вашия/ Вашата][съпруг/ 
съпруга/ партньор/ партньорка]?
Въведете процента За партньори: Изискваният процент се отнася до сумата на двата дяла. 
0 се позволява само ако нито един от партньорите не притежава никаква част!
NUMBER [0..100]

IF (HO070_PercHouseOwn > 0)

IF ((MN104_Householdmoved = 1 OR (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF
HO013_MortLoanProp (MORTGAGES OR LOANS ON PROPERTY)

Имате ли ипотеки или заеми върху това жилище?
1. Да
5. Не

IF (HO013_MortLoanProp = a1)

HO611_AcqProp (HOW PROPERTY ACQUIRED)
Моля, вижте карта 33. Как придобихте тази собственост?
Задайте код за всички, които са приложими. ; Ако Р е получил тази 
собственост от държавата без да плаща, кодирайте 6.
SET OF 1. Закупено или построено със собствени средства
2. Закупено или построено със заем или ипотека
3. Закупено или построено с помощ от семейството
4. Получено като завещание
5. Получено като подарък
6. Придобито по други начини

HO012_YearHouse (YEAR ACQUIRED THE HOUSE)
През коя година беше това?
NUMBER [1900..2020]

HO014_YrsLMortLoan (YEARS LEFT OF MORTGAGE OR LOAN)
Колко години остават, за да изплатите Вашите ипотеки или заеми върху тази 
собственост?
Ако остава по-малко от една година, задайте код 1, ако е повече от 50 или 
няма фиксиран период, задайте код 51
NUMBER [1..51]

HO015_AmToPayMortLoan (AMOUNT STILL TO PAY ON MORTGAGE OR LOAN)
Колко Ви остава да изплатите Вие[или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ 
партньор/ партньорка] за Вашите ипотеки или заеми, като изключите лихвата?
Обща сума в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO015_AmToPayMortLoan = 0 AND (HO015_AmToPayMortLoan = 
RESPONSE))) [Очаква се сумата да бъде по-голяма от нула;] IF 
(HO015_AmToPayMortLoan = NONRESPONSE)

ENDIF
HO017_RepayMortgLoans (REGULARLY REPAY MORTGAGE OR LOANS)

Редовно ли плащате Вашите ипотеки или заеми?
1. Да
5. Не

IF (HO017_RepayMortgLoans = a1)

[Unfolding Bracket Sequence]

HO620_RegRepayMortLoan (AMOUNT REGULAR REPAYMENTS ON MORTGAGE OR LOAN)
През последните дванадесет месеца колко приблизително платихте за 
всички ипотеки и заеми върху това имущество?
Сума в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]



ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant <> a5)

ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a1 OR (HO002_OwnerTenant = a2))

ENDIF
IF ((MN104_Householdmoved = 1 OR (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF
HO633_SpecFeat (SPECIAL FEATURES IN THE HOUSE)

Моля, вижте карта 34. С кои от следните специални функции, които помагат на хора с физически 
увреждания или здравословни проблеми, е оборудван дома Ви, ако има такива?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF 1. Разширени врати или коридори
2. Рампи или входове на нивото на улицата
3. Релси за хващане
4. Автоматични или лесни за отваряне врати или порти
5. Модификации на банята или тоалетната
6. Модификации на кухнята
7. Стол-асансьор или стълбищен подемник
8. Известяващи устройства (аларма с бутон, детектори...)
96. Нито едно от тези
97. Друго (уточнете)

CHECK: (NOT((count(HO633_SpecFeat) > 1 AND ((96 IN (HO633_SpecFeat)))) [Не можете да изберете 
„96.Нито едно от изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия отговор.;] IF ((a97 
IN (HO633_SpecFeat))

ENDIF
IF ((MN104_Householdmoved = 1 OR (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF
ENDIF

ENDIF

CHECK: (NOT((HO620_RegRepayMortLoan = 0 AND 
(HO620_RegRepayMortLoan = RESPONSE))) [Очаква се сумата да бъде по-
голяма от нула;] IF (HO620_RegRepayMortLoan = NONRESPONSE)

ENDIF
HO022_BehRepayMortLoan (BEHIND WITH REPAYMENTS MORTGAGE OR LOAN)

През последните дванадесет месеца закъснявали ли сте с повече от два 
месеца с тези вноски?
1. Да
5. Не

[Unfolding Bracket Sequence]

HO023_SuBLAcc (SUBLET OR LET PARTS OF ACCOMMODATION)
Вие[oтдавате/ преотдавате] ли част от това жилище?
1. Да
5. Не

IF (HO023_SuBLAcc = a1)

ENDIF

HO074_IncSuBLAcc (INCOME FROM SUBLET OR LET PARTS OF ACCOMMODATION)
Какъв доход или наем сте получили[или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ 
партньорка] от отдаване на това жилище през ^FLLastYear;, след данъчно облагане?
Сума в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HO074_IncSuBLAcc = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO024_ValueH (VALUE OF THE HOUSE)
Според Вас, колко бихте получили, ако продадете това имущество
днес?
Сума в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO024_ValueH = 0 AND (HO024_ValueH = RESPONSE))) [Очаква се сумата да 
бъде по-голяма от нула;] IF (HO024_ValueH = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO032_NoRoomSqm (NUMBER OF ROOMS)
Колко стаи имате за лично ползване на Вашето домакинство, включително спални, но като 
изключите кухня, бани, коридори[и всички стаи, които може да отдавате или преотдавате]?
Не бройте килер, мазе, таван и т.н.
NUMBER [1..25]

HO631_SpecFeat (OTHER SPECIAL FEATURES)

Отбележете друга функция
STRING

HO034_YrsAcc (YEARS IN ACCOMMODATION)
Колко години живеете в настоящото Ви жилище?
Закръглете на цели години
NUMBER [0..120]

IF (NOT(MN002_Person[2].RespId = Empty))

HO060_PartnerYrsAcc (PARTNER YEARS IN ACCOMMODATION)



ENDIF

ENDIF
HO026_OwnSecHome (OWN SECONDARY HOMES ETC)

Вие[или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] притежавате ли друг дом, 
ваканционни къщи, друго имущество, земя или гори?
Моля не включвайте: ангажимент за временно ползване, собствен бизнес
1. Да
5. Не

IF (HO026_OwnSecHome = a1)

ENDIF

ENDIF
IF (HO001_Place = a5)

ENDIF
HO054_Elevator (ELEVATOR)

Домът Ви има ли асансьор?
1. Да
5. Не

Колко години живее [Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] в 
настоящото Ви жилище?
Закръглете на цели години
NUMBER [0..120]

HO636_TypeAcc (TYPE OF BUILDING)
Моля, вижте карта 35. В какъв тип сграда живее домакинството Ви?
Прочетете на глас. ; Старческият дом предоставя всички от следните услуги за 
живущите там: раздаване на лекарства, налична 24-часова лична грижа и 
наблюдение (не е задължително това да е медицинска сестра), стая и храна
1. Дом с ферма
2. Самостоятелна еднофамилна или двуфамилна къща
3. Еднофамилна или двуфамилна къща в ред от двойни къщи
4. Сграда с 3 до 8 апартамента
5. Сграда с 9 или повече апартамента, но с не повече от 8 етажа
6. Висока сграда с 9 или повече етажа
7. Жилищен комплекс с услуги за възрастни хора (център за предоставяне на грижи 
или дом за предоставяне на грижи, но не старчески дом)
8. Старчески дом

IF ((HO636_TypeAcc = a7 OR (HO636_TypeAcc = a8))

ENDIF
HO043_StepstoEntrance (NUMBER OF STEPS TO ENTRANCE)

Колко стъпала трябва да се преминат (нагоре или надолу), за да се стигне до главния 
вход на Вашия апартамент?
Не включвайте стъпала, които не се използват, защото блокът има асансьор.
1. До 5
2. От 6 до 15
3. От 16 до 25
4. Повече от 25

HO037_CityTown (AREA WHERE YOU LIVE)
Моля, вижте карта 36. Как бихте описали района, в който живеете?
Прочетете на глас. ;
1. Голям град
2. Околностите или покрайнините на голям град
3. Среден град
4. Малък град
5. Селски район или село

HO782_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
В помощния или надзорния персонал има ли поне една (сертифицирана) 
медицинска сестра?
1. Да
5. Не

HO027_ValueRE (VALUE OF REAL ESTATE)
По Ваше мнение колко би струвало това или тези имущества, ако ги продадете?
Ако притежавате имущество зад граница, задайте стойността в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO027_ValueRE <= 0 AND (HO027_ValueRE = RESPONSE))) [Очаква се сумата 
да бъде по-голяма от нула;] IF (HO027_ValueRE = NONRESPONSE)

ENDIF
HO029_RecIncRe (RECEIVE INCOME OR RENT OF REAL ESTATE)

Вие[или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] получавали ли сте 
някакъв приход или наем от тези имущества през ^FLLastYear;?
1. Да
5. Не

IF (HO029_RecIncRe = a1)

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

HO030_AmIncRe (AMOUNT INCOME OR RENT OF REAL ESTATE LAST YEAR)
Вие [или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] какъв приход или 
наем получихте от тези имущества през ^FLLastYear;, след данъчно облагане?
Сума в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO030_AmIncRe = 0 AND (HO030_AmIncRe = RESPONSE))) [Очаква се 
сумата да бъде по-голяма от нула;] IF (HO030_AmIncRe = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]



ENDIF
IF (((HH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
IF (((CO IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
HO041_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HO)

ПРОВЕРЕТЕ: Кой отговори на въпросите в тази секция?
1. Само респондентът
2. Респондентът и упълномощено лице
3. Само упълномощено лице

IF (MN008_NumHHR = 1)

ENDIF

IF (MN024_NursingHome = a1)

ENDIF

HH001_OtherContribution (OTHER CONTRIBUTION TO HOUSEHOLD INCOME)
Въпреки че може вече да сме Ви попитали Вас [или други членове на Вашето домакинство] за някои от 
тези подробности, за нас е важно да разберем ситуацията във Вашето домакинство правилно. През 
миналата година, тоест през ^FLLastYear;, имаше ли член на семейството, който допринасяше за 
приходите на Вашето домакинство и който не участва в това интервю?
При нужда прочетете списъка с подходящите лица: част от това интервю са ^MN015_Eligibles;
1. Да
5. Не

HH010_OtherIncome (INCOME FROM OTHER SOURCES)
Някои домакинства получават плащания, като помощи за жилищно настаняване, детски надбавки, 
преодоляване на бедността и т.н. Вашето домакинство или някой от Вашето домакинство получавал ли е 
такива плащания през ^FLLastYear;?
1. Да
5. Не

IF (HH010_OtherIncome = a1)

ENDIF
HH014_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HH)

ПРОВЕРЕТЕ: Кой отговори на въпросите в тази секция?
1. Само респондентът
2. Респондентът и упълномощено лице
3. Само упълномощено лице

HH011_TotAddHHinc (ADDITIONAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST YEAR)
Моля, кажете ни приблизителната обща сума на приходите от тези обезщетения през 
^FLLastYear;, след данъчно облагане и вноски.
Тук предоставящият е правителството или местните органи. Сума в ^FLCurr;
NUMBER

CHECK: (NOT((HH011_TotAddHHinc <= 0 AND (HH011_TotAddHHinc = RESPONSE))) [Очаква се 
сумата да бъде по-голяма от нула;] IF (HH011_TotAddHHinc = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (MN008_NumHHR = 1)

IF (MN024_NursingHome = a1)

CO001_Intro1 (INTRODUCTION TEXT)
Сега бихме искали да Ви зададем няколко въпроса относно обичайните разходи на Вашето домакинство 
и как Вашето домакинство се справя финансово.
1. Продължете

CO002_ExpFoodAtHome (AMOUNT SPENT ON FOOD AT HOME)
Като мислите за изминалите 12 месеца: колко приблизително похарчи Вашето домакинство за един 
обичаен месец за храна, която да консумирате у дома?
Сума в ^FLCurr;
NUMBER

CHECK: (NOT((CO002_ExpFoodAtHome <= 0 AND (CO002_ExpFoodAtHome = RESPONSE))) [Очаква се 
сумата да бъде по-голяма от нула;] IF (CO002_ExpFoodAtHome = NONRESPONSE)

ENDIF
CO003_ExpFoodOutsHme (AMOUNT SPENT ON FOOD OUTSIDE THE HOME)

Все още имаме предвид последните 12 месеца: колко приблизително харчи Вашето домакинство за един 
обичаен месец за храна, която консумирате извън дома?
Сума в ^FLCurr;
NUMBER

IF (CO003_ExpFoodOutsHme = NONRESPONSE)

ENDIF
CO010_HomeProducedFood (CONSUME HOME PRODUCED FOOD)

Вие[и други членове на Вашето семейство] консумирате ли зеленчуци, плодове или месо, които Вие 
сами сте отгледал/а, произвел/а, хванал/а или събрал/а?
1. Да
5. Не

IF (CO010_HomeProducedFood = a1)

[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]



ENDIF
IF (((SR IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
ENDIF

ENDIF
HH017_TotAvHHincMonth (TOTAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST MONTH)

Колко беше вашият общ доход, без данъци и вноски, който вашето домакинство имаше в един обичаен 
месец през ^FLLastYear;?
Въведете сумата в ^FLCurr;
NUMBER

CHECK: (NOT((HH017_TotAvHHincMonth <= 0 AND (HH017_TotAvHHincMonth = RESPONSE))) [Очаква се 
сумата да бъде по-голяма от нула;] IF (HH017_TotAvHHincMonth = NONRESPONSE)

ENDIF
CO007_AbleMakeEndsMeet (IS HOUSEHOLD ABLE TO MAKE ENDS MEET)

Като мислите за общия месечен доход на Вашето домакинство, бихте ли казали, че Вашето домакинство 
се справя финансово...
Прочетете на глас. ;
1. С големи затруднения
2. С известни затруднения
3. Доста лесно
4. Лесно

IF (MN032_socex = 1)

ENDIF
CO009_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN CO)

ПРОВЕРЕТЕ: Кой отговори на въпросите в тази секция?
1. Само респондентът
2. Респондентът и упълномощено лице
3. Само упълномощено лице

CO011_ValHomeProducedFood (VALUE OF HOME PRODUCED FOOD)
Като имате предвид последните 12 месеца, каква е стойността на домашно произведената храна, 
която сте консумирали през един обичаен месец? С други думи, колко бихте платили за тази 
храна, ако трябваше да я купите?
Въведете сума в ^FLCurr;
NUMBER

IF (CO011_ValHomeProducedFood = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]

CO206_AffordExpense (AFFORD EXPENSE)
Може ли Вашето домакинство да си позволи да плати неочакван разход в размер на 300; 
^FLCurr;, без да взема пари назаем?
1. Да
5. Не

CO209_PovertyPutUpWithCold (PUT UP WITH COLD)
През последните дванадесет месеца оставали ли сте на студено, за да спестите от разходите за 
отопление и да намалите разходите за живот?
1. Да
5. Не

IF (((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59) AND (MN808_AgeRespondent < 80))

SR001_Intro (INTRO SR MODULE)
Бих искал/а да Ви задам няколко въпроса за спестяванията, които може да сте правил/а, когато сте бил/а 
млад/а.
Начало на секция без упълномощено лице. Не се разрешава присъствие на упълномощено лице. Ако 
респондентът не е в състояние да отговаря на тези въпроси сам/а, натиснете CTRL-K на всеки въпрос.
1. Продължете

SR002_PositiveShocks (POSITIVE SHOCKS EARLIER IN LIFE)
Моля, погледнете шоу карта 37. Понякога на хората им се случват приятни изненади по-рано в живота им, 
което помага за подобряване на финансите им повече от очакваното.
Дали нещо от изброеното по-долу се е случвало на Вас?
Съпруг/а включва също и партньори без брак.
Задайте код за всички, които са приложими. ;
1. Заплатата ми или доходите бяха по-високи от очакваното
2. Заплатата или доходите на съпруга/та/партньора/ката ми бяха по-високи от очакваното
3. Пенсионирах се по-късно от очакваното
4. Моят/а съпруг/а/партньор/ка се пенсионира по-късно от очакваното
5. Разходите на домакинството бяха по-ниски от очакваното
6. Моите/нашите инвестиции или бизнес бяха по-добри от очакваното
7. Получих финансова помощ от семейството (моето или на партньор/съпруг/а)
8. Получих наследство (мое или на партньор/ка/съпруг/а)
9. Пенсията беше по-висока от очакваното (моя или на партньор/ка/съпруг/а)
97. Друго (пояснете) ИЛИ
96. Не, нищо от изброените не се случи

CHECK: (NOT((count(SR002_PositiveShocks) > 1 AND ((96 IN (SR002_PositiveShocks)))) [Не можете да изберете 
„96.Нито едно от изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия отговор.;] IF ((a97 IN 
(SR002_PositiveShocks))

ENDIF
SR004_NegativeShocks (NEGATIVE SHOCKS EARLIER IN LIFE)

SR003_OtherPositiveShock (OTHER POSITIVE SHOCK)

Моля посочете друга положителна изненада
STRING



Моля, погледнете шоу карта 38. Понякога хората имат неприятни изненади в по-ранни години, което води до 
влошаване на финансите им повече от очакваното.
Дали някое от изброените по-долу се е случвало на Вас?
Включват се също и партньори без брак.
Задайте код за всички, които са приложими. ;
1. Влошено здраве, което се отрази на възможността за работа (лична или на съпруг/партньор)
2. Големи неочаквани разходи за здраве (мое или на съпруг/а/партньор/ка)
3. Безработица (моя или на съпруг/а/партньор/ка)
4. Пенсионирах се по-рано от очакваното (лично или съпруг/а/партньор/ка)
5. Заплатата или доходите бяха по-малки от очакваното (лични или на съпруг/а/партньор/ка)
6. Моите/нашите инвестиции или бизнес бяха по-зле от очакваното
7. Трябваше да помогна финансово на членове на семейството (мои или на съпруг/а/партньор/ка)
8. Развод или раздяла
9. Смърт в семейството
10. Големи разходи, различни от тези за здраве (за мен или за съпруг/а/партньор/ка)
11. Пенсията беше по-малка от очакваното (лична или на съпруг/а/партньор/ка)
97. Друго (пояснете) ИЛИ
96. Не, нищо от изброените не се случи

CHECK: (NOT((count(SR004_NegativeShocks) > 1 AND ((96 IN (SR004_NegativeShocks)))) [Не можете да изберете 
„96.Нито едно от изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия отговор.;] IF ((a97 IN 
(SR004_NegativeShocks))

ENDIF
IF (SRHindSight_Random = 1)

ELSE

ENDIF
IF ((((SR006_HindsightSaving = 1 OR (SR006_HindsightSaving = 3) OR (SR007_HindsightSpending = 1) OR 

(SR007_HindsightSpending = 3))

ENDIF
IF ((SR006_HindsightSaving = 1 OR (SR007_HindsightSpending = 1))

SR005_OtherNegativeShock (OTHER NEGATIVE SHOCK)

Моля, посочете друга негативна изненада
STRING

SR006_HindsightSaving (HINDSIGHT SAVING)
Моля, помислете за времето, когато сте бил/а на около 45 години. Да предположим, че можете да 
направите отново спестяванията и разходите от тогава досега, бихте ли ...
Прочетете на глас. ;
1. спестявали повече през годините?
2. спестявали същото през годините?
3. спестявали по-малко през годините?

IF ((SRHindSight_Random = 2 OR (SRHindSight_Random = 3))

ENDIF

SR007_HindsightSpending (HINDSIGHT SPENDING)
Моля, помислете за времето, когато сте бил/а на около 45 години. Предположете, че можете 
да  направите отново спестяванията и разходите от тогава досега, бихте ли ...
Прочетете на глас. ;
1. спестявали повече през годините?
2. харчели и спестявали същото през годините?
3. харчели повече и спестявали по-малко през годините?

SR008_RegretIntensity (REGRET INTENSITY)
Колко силно бихте искал/а да можете да преразпределите разходите и спестяванията?
Прочетете на глас. ;
1. Много силно
2. Силно
3. Донякъде силно
4. Съвсем не

SR009_WhereSpendLess (WHERE SPEND LESS)
Моля, погледнете шоу карта 39. За да спестите повече, трябва да харчите по-малко. За коя от следните 
категории разходи вероятно сте могли да харчите по-малко?
Ако респондентът и съпруг/а/партньор/ка са на различно мнение, Респондентът трябва да посочи своето 
собствено мнение. Задайте код за всички, които са приложими. ;
1. Жилище
2. Храна
3. Дрехи
4. Уреди и обзавеждане на дома
5. Автомобил
6. Почивка
7. Удоволствия (излизане/вечеря навън, хобита, т.н.)
8. Образование на децата и други разходи, свързани с децата
9. Предоставяне на финансова помощ
97. Друго (посочете) ИЛИ
96. Няма начин аз/ние да намалим разходите. Аз/ние нямаше да спестим повече. ИЛИ
10. Аз/ние е трябвало да работим повече или по-дълго.

CHECK: (NOT((((((((((((1 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess)) OR (((2 IN 
(SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((3 IN (SR009_WhereSpendLess) AND 
((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((4 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN 
(SR009_WhereSpendLess))) OR (((5 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) 
OR (((6 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((7 IN 
(SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((8 IN (SR009_WhereSpendLess) AND 
((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((9 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN 
(SR009_WhereSpendLess))) OR (((97 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))))) 
[Не можете да изберете „96.Нито едно от изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия 
отговор.;] IF ((a97 IN (SR009_WhereSpendLess))

SR010_OtherWhereSpendLess (OTHER WHERE SPEND LESS)



ENDIF
IF (((AS IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ELSE

ENDIF
SR013_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SR)

ПРОВЕРЕТЕ: Кой отговори на въпросите в тази секция?
1. Респондентът
2. Не е отговорено в секцията (интервю с упълномощено лице)

ENDIF

Моля, посочете друга категория за разходи
STRING

IF ((SR006_HindsightSaving = 3 OR (SR007_HindsightSpending = 3))

ENDIF

SR011_WhereSpendMore (WHERE SPEND MORE)
Моля, погледнете шоу карта 40. За да спестите по-малко, е трябвало да харчите повече. За коя от 
посочените категории разходи сте могли да харчите повече?
Ако респондентът и съпруг/партньор са на различно мнение, Респондентът трябва да посочи 
своето собствено мнение.
Задайте код за всички, които са приложими. ;
1. Жилище
2. Храна
3. Дрехи
4. Уреди или обзавеждане за дома
5. Автомобил
6. Почивка
7. Удоволствия (излизане/вечеря навън, хобита и т.н.)
8. Обучение на децата или други разходи, свързани с децата
9. Предоставяне на финансова помощ
97. Друго (посочете) ИЛИ
96. Аз/ние не бихме искали да харчим повече. ИЛИ/В ДОПЪЛНЕНИЕ
10. Аз/ние можехме да работим по-малко или да се пенсионираме по-рано.

CHECK: (NOT((((((((((((1 IN (SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore)) OR 
(((2 IN (SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((3 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((4 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((5 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((6 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((7 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((8 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((9 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((97 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))))) [Не можете да изберете 
„96.Нито едно от изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия отговор.;] IF ((a97 
IN (SR011_WhereSpendMore))

ENDIF

SR012_OtherWhereSpendMore (OTHER WHERE SPEND MORE)

Моля, посочете други спестявания
STRING

IF (MN007_NumFinR = 1)

AS001_Intro1 (INTRODUCTION 1 TO ASSETS)
Следващият въпрос се отнася за броя на различните спестявания или инвестиции, които Вие[или][Вашия/ 
Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] може да имате.
1. Продължете

AS065_HasIndRetAcc (HAS INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Вие[или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] към момента имате ли някакви пари в 
индивидуални пенсионни сметки/индивидуални партиди в доброволен пенсионен фонд?
Индивидуалната пенсионна сметка/индивидуална партида в доброволен пенсионен фонд е пенсионен план, 
който позволява на лицето да заделя пари всяка година, за да бъдат (частично) използвани след 
пенсиониране.
1. Да
5. Не

IF (AS065_HasIndRetAcc = a1)

IF (MN005_ModeQues <> a1)

ENDIF
IF ((MN005_ModeQues = a1 OR ((AS020_IndRetAcc = a1 OR (AS020_IndRetAcc = a3)))

AS020_IndRetAcc (WHO HAS INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Кой има индивидуални пенсионни сметки/индивидуални партиди в доброволен пенсионен фонд? 
Вие[, Вашия/ , Вашата][Съпруг/ Съпруга/ Партньор/ Партньорка][или][двамата]?
1. Само респондентът
2. [Съпруг/ Съпруга/ Партньор/ Партньорка] само
3. И двамата

AS021_AmIndRet (AMOUNT INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Колко имате понастоящем във Вашите индивидуални пенсионни сметки/индивидуални партиди в 
доброволен пенсионен фонд?
Въведете сума в ^FLCurr;; задайте код само за респондента
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS021_AmIndRet = Empty)) [Моля, въведете стойност;] IF (AS021_AmIndRet = 
NONRESPONSE)



ENDIF
AS066_HasContSav (HAS CONTRACTUAL SAVING)

Вие[или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] понастоящем имате ли някакви пари като 
договорни спестовни сметки за жилище?
Договорни спестовни сметки за жилище: сметка във финансова институция, в която се натрупва сума в брой 
(кеш), която да се използва за закупуване на къща.
1. Да
5. Не

IF (AS066_HasContSav = a1)

ENDIF
AS067_HasLifeIns (HAS LIFE INSURANCE)

Понастоящем Вие[или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] имате ли застрахователни 
полици живот?
1. Да
5. Не

IF (AS067_HasLifeIns = a1)

ENDIF
AS064_HasMutFunds (HAS MUTUAL FUNDS)

Понастоящем Вие[или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] имате ли някакви пари в 
общи фондове или управлявани инвестиционни сметки?
Общият фонд е форма на инвестиция, която се установява от финансова институция, събираща пари от много 
инвеститори, които се пренасочват към мениджър, който да ги инвестира във фондове, облигации и други 
финансови продукти
1. Да
5. Не

IF (AS064_HasMutFunds = a1)

ENDIF
IF ((AS020_IndRetAcc = a2 OR (AS020_IndRetAcc = a3))

ENDIF

ENDIF
AS023_IndRetStockBo (INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN STOCKS OR BONDS)

Тези индивидуални пенсионни сметки/индивидуални партиди в доброволен пенсионен фонд 
предимно в акции ли са или в облигации?
1. Предимно в акции
2. Наполовина в акции и наполовина в облигации
3. Предимно в облигации

[Unfolding Bracket Sequence]

AS024_PAmIndRet (PARTNER AMOUNT INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Колко има понастоящем[Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] в индивидуална 
пенсионна сметка?
Сума в ^FLCurr; Кодирайте сумата само за партньор
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS024_PAmIndRet = Empty)) [Моля, въведете стойност;] IF (AS024_PAmIndRet = 
NONRESPONSE)

ENDIF
AS026_PIndRetStockBo (PARTNER INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN STOCKS OR BONDS)

Тези индивидуални пенсионни сметки предимно в акции ли са или в облигации?
1. Предимно в акции
2. Наполовина в акции и наполовина в облигации
3. Предимно в облигации

[Unfolding Bracket Sequence]

AS027_AmContSav (AMOUNT CONTRACTUAL SAVING)
Понастоящем Вие[и][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка]  приблизително колко 
имате в договорни спестовни сметки за жилище?
Въведете сума в ^FLCurr;; задайте код за общата сума за двамата партньори
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS027_AmContSav = Empty)) [Моля, въведете стойност;] IF (AS027_AmContSav = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS029_LifeInsPol (LIFE INSURANCE POLICIES TERM OR WHOLE LIFE)
Вашите застрахователни полици живот срочни полици ли са, полици за целия живот или и двете?
Срочната застраховка живот предоставя покритие за фиксиран период от време и плаща предварително 
уговорена сума само в случай, че собственикът на полицата умре в рамките на този период. От друга 
страна застрахователната полица за цял живот има спестовен компонент, който се увеличава по 
стойност с времето и може да се изплати на вноски във времето или наведнъж.
1. Срочни полици
2. Полици за цял живот
3. И двата вида полици
97. Друго

IF ((AS029_LifeInsPol = a2 OR (AS029_LifeInsPol = a3))

ENDIF

AS030_ValLifePol (FACE VALUE LIFE POLICIES)
Каква е номиналната стойност на застраховките за цял живот, които Вие[и][Вашия/ Вашата]
[съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] притежавате?
Сума в ^FLCurr;; задайте код за общата сума за двамата партньори
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (AS030_ValLifePol = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]



ENDIF
AS063_HasStocks (HAS STOCKS)

Понастоящем Вие[или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] имате ли някакви пари в 
акции или дялове, които са вписани или не са вписани на фондовата борса?
Акциите са форма на инвестиция, която позволява на лицето да притежава част от корпорация и му/й дава 
правото да получава дивиденти от нея.
1. Да
5. Не

IF (AS063_HasStocks = a1)

ENDIF
AS062_HasBonds (HAS BONDS)

Понастоящем Вие[или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] имате ли някакви пари в 
правителствени или корпоративни облигации?
Облигациите са данъчен инструмент, издавани от правителството или корпорация, за да генерират капитал 
чрез заем.
1. Да
5. Не

IF (AS062_HasBonds = a1)

ENDIF
AS060_HasBankAcc (HAS BANK ACCOUNT)

Понастоящем имате ли Вие[или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] банкова сметка, 
разплащателна сметка, спестовна сметка или пощенска сметка?
1. Да
5. Не

IF (AS060_HasBankAcc = a1)

ENDIF
IF ((((AS060_HasBankAcc = a1 OR (AS062_HasBonds = a1) OR (AS063_HasStocks = a1) OR 

(AS064_HasMutFunds = a1))

AS017_AmMutFunds (AMOUNT IN MUTUAL FUNDS)
Понастоящем колко приблизително имате Вие[и][Вашия/ Вашата]^FL_AS017_3; в общи фондове или 
управлявани инвестиционни сметки?
Сума в ^FLCurr;; задайте код за общата сума за двамата партньори
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS017_AmMutFunds = Empty)) [Моля, въведете стойност;] IF (AS017_AmMutFunds = 
NONRESPONSE)

ENDIF
AS019_MuFuStockBo (MUTUAL FUNDS MOSTLY STOCKS OR BONDS)

Тези общи фондове и управлявани инвестиционни сметки предимно в акции ли са или в облигации?
1. Предимно в акции
2. Наполовина акции и наполовина облигации
3. Предимно в облигации

[Unfolding Bracket Sequence]

AS011_AmStocks (AMOUNT IN STOCKS)
Понастоящем Вие [и][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] приблизително колко 
имате в акции или дялове, които са вписани или не са вписани на фондовата борса?
Сума в ^FLCurr;; задайте код за общата сума за двамата партньори
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS011_AmStocks = Empty)) [Моля, въведете стойност;] IF (AS011_AmStocks = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS007_AmBonds (AMOUNT IN BONDS)
Понастоящем Вие[и][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] приблизително колко 
имате в правителствени или корпоративни облигации?
Въведете сума в ^FLCurr;; задайте код за общата сума за двамата партньори
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((AS007_AmBonds = Empty AND (NOT(AS007_AmBonds = NONRESPONSE)))) [Моля, въведете 
стойност;] IF (AS007_AmBonds = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS003_AmBankAcc (AMOUNT BANK ACCOUNT)
Понастоящем колко приблизително имате Вие[и][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ 
партньорка] в банкови сметки, разплащателни сметки, спестовни сметки или пощенски сметки?
Сума в ^FLCurr;; задайте код за общата сума за двамата партньори
NUMBER

CHECK: (NOT(AS003_AmBankAcc = Empty)) [Моля, въведете стойност;] IF (AS003_AmBankAcc = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS070_IntIncome (INTEREST OR DIVIDEND)
Като цяло приблизително какви приходи от лихва или дивиденти сте получили Вие[и][Вашия/ Вашата]
[съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] от Вашите спестявания в банкова сметка, облигации, акции 
или общи фондове през ^FLLastYear;? Моля, кажете ми сумата след данъчно облагане.
Въведете сума в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS070_IntIncome = Empty)) [Моля, въведете стойност;] IF (AS070_IntIncome = 
NONRESPONSE)

[Unfolding Bracket Sequence]



ENDIF
IF (((AC IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
AS641_OwnFirm (OWN FIRM COMPANY BUSINESS)

Понастоящем Вие[или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] притежавате ли фирма, 
компания или бизнес, изцяло или като партньор?
1. Да
5. Не

IF (AS641_OwnFirm = a1)

ENDIF
AS649_NumCars (NUMBER OF CARS)

Колко автомобила притежавате Вие[или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка]? Моля, 
изключете фирмени автомобили или автомобили на лизинг.
NUMBER [0..10]

IF (AS649_NumCars > 0)

ENDIF
AS054_OweMonAny (OWE MONEY)

Следващият въпрос се отнася до парите, които може да дължите, като изключим ипотеки или пари, дължими 
за земя, имущество или фирми (ако има такива). Като погледнете карта 41, кои от тези видове задължения 
имате понастоящем Вие[или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка], ако имате такива?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF 1. Задължения за автомобили и други превозни средства (каравани/мотоциклети/лодки и т.н.)
2. Задължения по кредитни карти / карти за пазаруване
3. Заеми (от банка, дружество за жилищно строителство или друга финансова институция)
4. Задължения към роднини или приятели
5. Студентски заеми
6. Просрочени сметки (телефон, електричество, отопление, наем)
96. Нито едно от тези
97. Друго

CHECK: (NOT((count(AS054_OweMonAny) > 1 AND ((a96 IN (AS054_OweMonAny)))) [Не можете да изберете 
„96.Нито едно от изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия отговор.;] IF (NOT(((96 IN 
(AS054_OweMonAny) AND (count(AS054_OweMonAny) = 1)))

ENDIF
AS057_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN AS)

ПРОВЕРЕТЕ: Кой отговори на въпросите в тази секция?
1. Само респондентът
2. Респондентът и упълномощено лице
3. Само упълномощено лице

ENDIF

AS044_ShareFirm (PERCENTAGE SHARE FIRM OWNED)
Какъв процент или дял от тази фирма, компания или бизнес се притежава от Вас[или][Вашия/ Вашата]
[съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка]?
Въведете процент. Ако е по-малко от 1 процент, въведете 1.
NUMBER [1..100]

IF (AS044_ShareFirm = RESPONSE)

ENDIF
IF (AS044_ShareFirm = NONRESPONSE)

ENDIF
AS642_AmSellFirm (AMOUNT SELLING FIRM)

Ако фирмата, компанията или бизнеса се продадат, след което се изплатят всички дългове, които има, 
колко пари ще останат за Вас[или][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка]?
Сума в ^FLCurr;; задайте код за общата сума за двамата партньори
NUMBER

CHECK: (NOT((AS642_AmSellFirm = 0 AND (AS642_AmSellFirm = RESPONSE))) [Очаква се сумата да бъде 
по-ниска или по-висока от нула;] CHECK: (NOT(AS642_AmSellFirm = Empty)) [Моля, въведете стойност;]

IF (AS642_AmSellFirm = NONRESPONSE)

ENDIF

CHECK: (AS044_ShareFirm <= 100) [Процентът трябва да е по-малък или равен на 100;]

[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]

AS051_AmSellingCars (AMOUNT SELLING CARS)
Ако продадете[този/ тези][автомобил/ автомобили], приблизително колко ще получите?
Сума в ^FLCurr;; задайте код за общата сума за двамата партньори
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS051_AmSellingCars = Empty)) [Моля, въведете стойност;] IF (AS051_AmSellingCars = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS055_AmOweMon (AMOUNT OWING MONEY IN TOTAL)
Без да включваме ипотеки или пари, дължими за земя, собственост или фирми, колко общо дължите Вие
[и][Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор]?
Сума в ^FLCurr;; задайте код за общата сума за двамата партньори
NUMBER

IF (AS055_AmOweMon = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AC011_Intro (INTRODUCTION WELL-BEING)



Също така, ние се интересуваме как хората възприемат живота си като цяло.
Начало на Секцията без упълномощено лице. Не е позволено присъствието на упълномощено лице. Ако 
респондентът не е в състояние да отговори на тези въпроси сам/а, моля, натиснете CTRL-K за всеки въпрос.
1. Продължете

AC012_HowSat (HOW SATISFIED WITH LIFE)
На скалата от 0 до 10, където 0 означава изключително недоволен/недоволна, а 10 означава изключително 
доволен/доволна, доколко сте доволен/доволна от живота си?
NUMBER [0..10]

AC013_Intro (INTRODUCTION CASP ITEMS)
Моля, вижте карта 42. Сега ще прочета списък с твърдения, които хората използват, за да опишат живота си или как 
се чувстват. Бихме искали да знаем колко често, ако това се случва въобще, сте преживявали следните чувства или 
мисли: често, понякога, рядко или никога.
1. Продължете

AC014_AgePrev (AGE PREVENTS FROM DOING THINGS)
Колко често според Вас Вашата възраст Ви пречи да вършите нещата, които искате да вършите?
Карта 42. Прочетете на глас. ;
1. Често
2. Понякога
3. Рядко
4. Никога

AC015_OutofContr (OUT OF CONTROL)
Колко често имате чувството, че онова, което Ви се случва, е извън Вашия контрол?
Карта 42. Прочетете на глас. Need;
1. Често
2. Понякога
3. Рядко
4. Никога

AC016_LeftOut (FEEL LEFT OUT OF THINGS)
Колко често се чувствате изключен/а от нещата?
Карта 42. Прочетете на глас. Need;
1. Често
2. Понякога
3. Рядко
4. Никога

AC017_DoWant (DO THE THINGS YOU WANT TO DO)
Колко често мислите, че можете да правите нещата, които искате?
Карта 42. Прочетете на глас. Need;
1. Често
2. Понякога
3. Рядко
4. Никога

AC018_FamRespPrev (FAMILY RESPONSIBILITIES PREVENT)
Колко често мислите, че семейните задължения Ви пречат да правите онова, което искате?
Карта 42. Прочетете на глас. Need;
1. Често
2. Понякога
3. Рядко
4. Никога

AC019_ShortMon (SHORTAGE OF MONEY STOPS)
Колко често мислите, че недостигът на пари Ви пречи да правите нещата, които искате?
Карта 42. Прочетете на глас. Need;
1. Често
2. Понякога
3. Рядко
4. Никога

AC020_EachDay (LOOK FORWARD TO EACH DAY)
Колко често очаквате следващия ден с нетърпение?
Карта 42. Прочетете на глас. Need;
1. Често
2. Понякога
3. Рядко
4. Никога

AC021_LifeMean (LIFE HAS MEANING)
Колко често чувствате, че животът Ви има смисъл?
Карта 42. Прочетете на глас. Need;
1. Често
2. Понякога
3. Рядко
4. Никога

AC022_BackHapp (LOOK BACK ON LIFE WITH HAPPINESS)
Колко често като цяло си спомняте за миналото в живота Ви с чувство на щастие?
Карта 42. Прочетете на глас. Need;
1. Често
2. Понякога
3. Рядко
4. Никога

AC023_FullEnerg (FEEL FULL OF ENERGY)
Колко често се чувствате изпълнен/изпълнена с енергия тези дни?
Карта 42. Прочетете на глас. Need;
1. Често
2. Понякога
3. Рядко
4. Никога

AC024_FullOpport (FULL OF OPPORTUNITIES)
Колко често чувствате, че животът е пълен с възможности?
Карта 42. Прочетете на глас. Need;
1. Често
2. Понякога



3. Рядко
4. Никога

AC025_FutuGood (FUTURE LOOKS GOOD)
Колко често чувствате, че бъдещето изглежда добро за Вас?
Карта 42. Прочетете на глас. Need;
1. Често
2. Понякога
3. Рядко
4. Никога

IF (MN024_NursingHome = a1)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

AC001_Intro (INTRODUCTION AC ACTIVITIES)
Сега имам няколко въпроса за дейностите, които може би извършвате.
1. Продължете

AC035_ActPastTwelveMonths (ACTIVITIES IN LAST YEAR)
Моля, вижте карта 43: кои от дейностите, изредени на тази карта – ако има такива – сте извършвали през 
последните дванадесет месеца?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
SET OF 1. Извършвал/а доброволческа или благотворителна дейност
4. Посещавал/а курс за обучение или квалификация
5. Посещавал/а спортен, социален или друг тип клуб
7. Участвал/а в политическа или свързана с общността организация
8. Чел/а книги, списания или вестници
9. Играл/а на игри с думи или цифри, като кръстословица или судоку
10. Играл/а карти или игри, като шах.
96. Нито едно от тези

CHECK: (NOT((count(AC035_ActPastTwelveMonths) > 1 AND ((a96 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)))) [Не можете 
да изберете „96.Нито едно от изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия отговор.;] IF ((count
(AC035_ActPastTwelveMonths) = 1 AND ((a96 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)))

ELSE

ENDIF

AC038_HowSatisfiedNoAct (SATISFIED WITH NO ACTIVITIES)
Вие посочихте, че не се занимавате с никоя от дейностите на Карта 43. По скалата от 0 до 10, където 0 
означава изключително [недоволен/ недоволна], а 10 означава изключително [доволен/ доволна], 
доколко сте доволен/доволна от това?
NUMBER [0..10]

IF ((((((((a1 IN (AC035_ActPastTwelveMonths) OR ((a4 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a5 IN 
(AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a7 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a8 IN 
(AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a9 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a10 IN 
(AC035_ActPastTwelveMonths)))

ENDIF

LOOP cnt1 := 1 TO 10

ENDLOOP
AC037_HowSatisfied (SATISFIED WITH ACTIVITIES)

По скалата от 0 до 10, където 0 означава изключително [недоволен/ недоволна], а 10 означава 
изключително [доволен/ доволна], доколко сте доволен/доволна от дейностите, които 
споменахте?
NUMBER [0..10]

IF ((cnt1 IN (AC035_ActPastTwelveMonths))

ENDIF

AC036_HowOftAct (HOW OFTEN ACTIVITY IN THE LAST TWELVE MONTHS)
Колко често през последните дванадесет месеца[Вие][сте][извършвали 
доброволческа или благотворителна дейност/ посещавали курс на обучение или 
квалификация/ посещавали спортен, социален или друг тип клуб/ участвали в 
политическа или свързана с общността организация/ чели книги, списания или 
вестници/ играли на игри с думи или цифри, като кръстословица или судоку/ играли 
карти или игри, като шах.]?
Прочетете на глас. ;.
1. Почти всеки ден
2. Почти всяка седмица
3. Почти всеки месец
4. По-рядко

[cnt1] 

AC700_BigFiveIntro (INTRODUCTION BIG FIVE)
Моля, вижте карта 44. Ще ви прочета няколко твърдения относно характеристики, които могат да се отнасят 
или да не се отнасят до Вас. След всяко твърдение, моля кажете дали сте напълно несъгласен/а, донякъде 
несъгласен/а, нито съгласен/а, нито несъгласен/а, донякъде съгласен/а или напълно съгласен/а.
1. Продължете

AC701_Reserved (BIG FIVE - RESERVED)
Смятам се за човек, който е резервиран. Вие сте...
Прочетете на глас. ;
1. Напълно несъгласен/несъгласна
2. Донякъде несъгласен/несъгласна
3. Нито съгласен/съгласна, нито несъгласен/несъгласна
4. Донякъде съгласен/съгласна
5. Напълно съгласен/съгласна

AC702_Trust (BIG FIVE - TRUST)
Смятам се за човек, който по принцип е доверчив. Вие сте...
Прочетете при необходимост
1. Напълно несъгласен/несъгласна
2. Донякъде несъгласен/несъгласна



ENDIF
IF (((TE IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
AC740_Outro (NON PROXY)

ПРОВЕРЕТЕ: Кой отговори на въпросите от тази секция?
1. Респондентът
2. Не е отговорено на въпросите в секцията (Интервю с упълномощено лице)

3. Нито съгласен/съгласна, нито несъгласен/несъгласна
4. Донякъде съгласен/съгласна
5. Напълно съгласен/съгласна

AC703_Lazy (BIG FIVE - LAZY)
Смятам се за човек, който е склонен да мързелува. Вие сте...
Прочетете при необходимост
1. Напълно несъгласен/несъгласна
2. Донякъде несъгласен/несъгласна
3. Нито съгласен/съгласна, нито несъгласен/несъгласна
4. Донякъде съгласен/съгласна
5. Напълно съгласен/съгласна

AC704_Relaxed (BIG FIVE - RELAXED)
Смятам се за човек, който е спокоен, добре се справя със стреса. Вие сте...
Прочетете при необходимост
1. Напълно несъгласен/несъгласна
2. Донякъде несъгласен/несъгласна
3. Нито съгласен/съгласна, нито несъгласен/несъгласна
4. Донякъде съгласен/съгласна
5. Напълно съгласен/съгласна

AC705_FewInterests (BIG FIVE - FEW INTERESTS)
Смятам се за човек, който има някои интереси в областта на изкуството. Вие...
Прочетете при необходимост
1. Напълно несъгласен/несъгласна
2. Донякъде несъгласен/несъгласна
3. Нито съгласен/съгласна, нито несъгласен/несъгласна
4. Донякъде съгласен/съгласна
5. Напълно съгласен/съгласна

AC706_Outgoing (BIG FIVE - OUTGOING)
Смятам се за човек, който е общителен и дружелюбен. Вие сте...
Прочетете при необходимост
1. Напълно несъгласен/несъгласна
2. Донякъде несъгласен/несъгласна
3. Нито съгласен/съгласна, нито несъгласен/несъгласна
4. Донякъде съгласен/съгласна
5. Напълно съгласен/съгласна

AC707_FindFault (BIG FIVE - FINDFAULT)
Смятам се за човек, който е склонен да намира недостатъци на другите. Вие сте...
Прочетете при необходимост
1. Напълно несъгласен/несъгласна
2. Донякъде несъгласен/несъгласна
3. Нито съгласен/съгласна, нито несъгласен/несъгласна
4. Донякъде съгласен/съгласна
5. Напълно съгласен/съгласна

AC708_Thorough (BIG FIVE - THOROUGH JOB)
Смятам се за човек, който старателно си върши работата. Вие сте...
Прочетете при необходимост
1. Напълно несъгласен/несъгласна
2. Донякъде несъгласен/несъгласна
3. Нито съгласен/съгласна, нито несъгласен/несъгласна
4. Донякъде съгласен/съгласна
5. Напълно съгласен/съгласна

AC709_Nervous (BIG FIVE - NERVOUS)
Смятам се за човек, който лесно се нервира. Вие сте...
Прочетете при необходимост
1. Напълно несъгласен/несъгласна
2. Донякъде несъгласен/несъгласна
3. Нито съгласен/съгласна, нито несъгласен/несъгласна
4. Донякъде съгласен/съгласна
5. Напълно съгласен/съгласна

AC710_Imagination (BIG FIVE - IMAGINATION)
Смятам се за човек, който има живо въображение. Вие сте...
Прочетете при необходимост
1. Напълно несъгласен/несъгласна
2. Донякъде несъгласен/несъгласна
3. Нито съгласен/съгласна, нито несъгласен/несъгласна
4. Донякъде съгласен/съгласна
5. Напълно съгласен/съгласна

AC711_Kind (BIG FIVE - KIND)
Смятам се за човек, който е внимателен и любезен с почти всички. Вие сте...
Прочетете на глас. Need;
1. Напълно несъгласен/несъгласна
2. Донякъде несъгласен/несъгласна
3. Нито съгласен/съгласна, нито несъгласен/несъгласна
4. Донякъде съгласен/съгласна
5. Напълно съгласен/съгласна

IF (MN101_Longitudinal = 1)

IF (MN024_NursingHome = a1)

TE001_intro (INTRO TIME EXPENDITURE)



Следващите въпроси са за това как прекарахте времето си вчера.
1. Продължете

TE002_Weekday (WHAT DAY YESTERDAY)

Не четете. Моля, отбележете какъв ден беше вчера?
1. Понеделник
2. Вторник
3. Сряда
4. Четвъртък
5. Петък
6. Събота
7. Неделя

TE003_YesterdaySpecial (NORMAL DAY YESTERDAY)
Моля, помислете за ВЧЕРА, което беше [понеделник/ вторник/ сряда/ четвъртък/ петък/ събота/ 
неделя], от сутринта до края на деня. Помислете къде бяхте, какво правихте, с кого бяхте, и как се 
чувствахте. Беше ли вчера един нормален за Вас ден или правихте нещо необичайно, нещо лошо или 
хубаво се случи?
Прочетете на глас. ;
1. Да ― просто един нормален ден
2. Не ― моят ден включваше неочаквани лоши или стресиращи неща
3. Не ― моят ден включваше необичайни добри неща

TE004_Chores_INTRO (TIME SPENT ON CHORES)
Продължете да мислите за вчера, от сутринта до края на деня и за времето, което прекарахте в 
различни дейности през целия ден. 
Колко време прекарахте вчера в домакински занимания като чистене, пране, пазаруване, готвене, 
работа в градината и др.; моля, * НЕ включвайте лични грижи или грижи за деца, родители и други 
членове на семейството.
Ако респондентът/ата не е сигурен/а, тогава [го/ я] попитайте да прецени колко време, доколкото [той/ 
тя] може.
Ако респондентът/ата не е прекарал/а никакво време за определена дейност, въведете 0 и в двете 
полета.
Ако респондентът/ата е прекарал/а например час и половина за определена дейност, тогава въведете 1 
час и 30 минути.
Ако респондентът/ата е прекарал/а 40 минути за определената дейност, въведете 0 часа и 40 минути.
1. Продължете

TE005_Chores_Hrs (HOURS SPENT ON CHORES)
Часове:
NUMBER [0..24]

TE006_Chores_Mts (MINUTES SPENT ON CHORES)
Минути:
NUMBER [0..59]

TE010_PersonalCare_Intro (TIME SPENT ON PERSONAL CARE)
Колко време прекарахте вчера за лични грижи, като миене, обличане, посещение на фризьор, преглед 
при лекар и т.н.?
1. Продължете

TE011_PersonalCare_Hrs (HOURS SPENT ON PERSONAL CARE)
Часове:
NUMBER [0..24]

TE012_PersonalCare_Mts (MINUTES SPENT ON PERSONAL CARE)
Минути:
NUMBER [0..59]

TE013_Children_Intro (TIME SPENT ON PERSONAL CHILDREN)
Колко време прекарахте вчера в дейности с Вашите деца, внуци, чужди деца, които гледате, или други 
деца, за които се грижите?
Това може да включва миене, обличане, игра, водене на училище/други дейности, помощ за домашните, 
и др.
Моля изключете порасналите деца
1. Продължете

TE014_Children_Hrs (HOURS SPENT ON CHILDREN)
Часове:
NUMBER [0..24]

TE015_Children_Mts (MINUTES SPENT ON CHILDREN)
Минути:
NUMBER [0..59]

TE016_HelpParents_Intro (TIME SPENT ON HELPING PARENTS)
Колко време прекарахте вчера в помощ на Вашите родители или свекър/свекърва/тъст/тъща?
Това може да включва помощ по административни въпроси, миене, обличане, водене на лекар, и т.н.
Моля включете времето, прекарано също така с доведени родители и осиновители.
1. Продължете

TE017_HelpParents_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING PARENTS)
Часове:
NUMBER [0..24]

TE018_HelpParents_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING PARENTS)
Минути:
NUMBER [0..59]

IF ((NOT(MN002_Person[2].RespId = Empty) OR (Sec_DN1.DN040_PartnerOutsideHH = a1))

TE019_HelpPartner_Intro (TIME SPENT ON HELPING PARTNER)
Колко време прекарахте вчера в помощ на [вашия съпруг/ вашата съпруга/ вашия 
партньор/ вашата партньорка]?
Това може да включва помощ при административни въпроси, миене, обличане, [негово/ нейно/ 
негово/нейно] водене на лекар и др.
1. Продължете

TE020_HelpPartner_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING PARTNER)
Часове
NUMBER [0..24]



ENDIF
TE022_HelpOther_Intro (TIME SPENT ON HELPING OTHER FAMILY)

Колко време прекарахте вчера в помощ на други членове на семейството или на други хора, 
които познавате?
НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ помощ на родители или деца на [Вашия съпруг или/ Вашата съпруга или/ Вашия 
партньор или/ Вашата партньорка или/ Вашия партньор/ка или], които вече сте споменал/а тук.
Ако е необходимо, повторете: например за помощ при административни въпроси, миене, обличане, 
водене на лекар и др.
1. Продължете

TE023_HelpOther_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING OTHER FAMILY)
Часове:
NUMBER [0..24]

TE024_HelpOther_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING OTHER FAMILY)
Минути:
NUMBER [0..59]

TE025_Leisure_Intro (TIME SPENT ON LEISURE)
Колко време прекарахте вчера за дейности в свободното Ви време?
Това може да включва гледане на телевизия, социални медии, спорт, хобита, разговори с приятели или 
семейство, излизане, и др.
1. Продължете

TE026_Leisure_Hrs (TIME SPENT ON LEISURE)
Часове:
NUMBER [0..24]

TE027_Leisure_Mts (MINUTES SPENT ON LEISURE)
Минути:
NUMBER [0..59]

TE031_Admin_Intro (TIME SPENT ON ADMINISTRATION)
Колко време прекарахте вчера за административни въпроси и собствените семейни финанси?
1. Продължете

TE032_Admin_Hrs (HOURS SPENT ON ADMINISTRATION)
Часове:
NUMBER [0..24]

TE033_Admin_Mts (MINUTES SPENT ON ADMINISTRATION)
Минути:
NUMBER [0..59]

TE034_PaidWork_Intro (TIME SPENT ON PAID WORK)
Колко време прекарахте вчера в платена работа? Платена работа може да бъде като нает или 
самонает? Моля НЕ включвайте времето, прекарано в път към и от работа, но включете часовете 
извънреден труд.
1. Продължете

TE035_PaidWork_Hrs (HOURS SPENT ON PAID WORK)
Часове
NUMBER [0..24]

TE036_PaidWork_Mts (MINUTES SPENT ON PAID WORK)
Минути:
NUMBER [0..59]

TE037_VoluntaryWork_Intro (TIME SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Колко време прекарахте вчера в доброволен труд?
Моля, НЕ включвайте дейности в домакинството, помощ на членове на семейството, грижа за деца и 
други дейности, които вече сте посочил/а.
Примерите саа доброволна работа за религиозни, образователни, политически, здравни и други 
доброволчески организации.
1. Продължете

TE038_VoluntaryWork_Hrs (HOURS SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Часове:
NUMBER [0..24]

TE039_VoluntaryWork_Mts (MINUTES SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Минути:
NUMBER [0..59]

IF ((((TE035_PaidWork_Hrs > 0 OR (TE036_PaidWork_Mts > 0) OR (TE038_VoluntaryWork_Hrs > 0) OR 
(TE039_VoluntaryWork_Mts > 0))

ENDIF
TE046_Napping_Intro (TIME SPENT ON NAPPING)

Колко време отделихте вчера за дрямка и почивка през деня? Не включвайте нощния сън.
1. Продължете

TE047_Napping_Hrs (HOURS SPENT ON NAPPING)
Часове:

TE021_HelpPartner_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING PARTNER)
Минути:
NUMBER [0..59]

TE040_Travel_Intro (TIME SPENT ON TRAVEL)
Продължете да мислите за вчера, от сутринта до края на деня.
Колко време отделихте вчера за пътуване до и от работа или за доброволен труд?
Въведете нула ако респондентът не е работил предишния ден.
1. Продължете

TE041_Travel_Hrs (HOURS SPENT ON TRAVEL)
Часове:
NUMBER [0..24]

TE042_Travel_Mts (MINUTES SPENT ON TRAVEL)
Минути:
NUMBER [0..59]



ENDIF
IF (((EX IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
ENDIF

NUMBER [0..24]

TE048_Napping_Mts (MINUTES SPENT ON NAPPING)
Минути:
NUMBER [0..59]

TE049_Sleeping_Intro (TIME SPENT ON SLEEPING)
Колко време отделихте вчера за нощен сън?
1. Продължете

TE050_Sleeping_Hrs (HOURS SPENT ON SLEEPING)
Часове:
NUMBER [0..24]

TE051_Sleeping_Mts (MINUTES SPENT ON SLEEPING)
Минути:
NUMBER [0..59]

TE052_OtherActivities (DID SPEND TIME ON OTHER ACTIVITIES)
Прекарахте ли време вчера за други дейности, за които не сме Ви питали още?
1. Да
5. Не

IF (TE052_OtherActivities = 1)

ENDIF
IF (((NOT(MN002_Person[2].RespId = Empty) OR (Sec_DN1.DN040_PartnerOutsideHH = a1) AND 

((TE026_Leisure_Hrs > 0 OR (TE027_Leisure_Mts > 0)))

ENDIF
TE060_IntCheck (INTERVIEWER CHECK TE)

ПРОВЕРЕТЕ: Кой отговори на въпросите от тази секция?
1. Само респондентът
2. Респондентът и упълномощено лице
3. Само упълномощено лице

TE053_WhatActivities (OTHER ACTIVITIES SPEND TIME ON)
Каква дейност или какви дейности бяха това?
STRING

TE054_TimeOtherActivities_Intro (TIME SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Колко време прекарахте вчера за тази дейност/за тези дейности?
Ако се споменават повече от една друга дейност, обобщете времето, прекарано за всяка от тези 
други дейности.
1. Продължете

TE055_TimeOtherActivities_Hrs (HOURS SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Часове:
NUMBER [0..24]

TE056_TimeOtherActivities_Mts (MINUTES SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Минути:
NUMBER [0..59]

TE057_PartnerActivities_Intro (TIME SPENT WITH PARTNER)
Вие посочихте, че сте прекарал/а  ^FL_TE057_3; часа и ^FL_TE057_4; минути за дейности в 
свободното Ви време вчера. Моля, посочете колко от това време прекарахте заедно с [вашия 
съпруг/ вашата съпруга/ вашия партньор/ вашата партньорка]. 
Ако респондентът не е прекарал никаква част от свободното си време заедно с [съпруг/ съпруга/ 
партньор/ партньорка], моля въведете 0.
1. Продължете

TE058_PartnerActivities_Hrs (HOURS SPENT WITH PARTNER)
Часове:
NUMBER [0..24]

TE059_PartnerActivities_Mts (MINUTES SPENT WITH PARTNER)
Минути:
NUMBER [0..59]

CHECK: ( *(60, TE058_PartnerActivities_Hrs)TE059_PartnerActivities_Mts <= *(60, TE026_Leisure_Hrs)
TE027_Leisure_Mts) [Не можете да прекарате повече време за развлекателни дейности с Вашия 
партньор отколкото цялото прекарано време за развлечения.;]

EX601_NonProxy (INTRO EX_PROXY)

Начало на Секцията без упълномощено лице. Не е позволено присъствието на упълномощено лице. Ако 
респондентът не присъства или не е в състояние да даде своето съгласие за участие лично, моля, 
натиснете CTRL-K на всеки въпрос.
1. Продължете

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
EX001_Introtxt (INTRODUCTION AND EXAMPLE)

EX029_FreqPrayer (PRAYING)
Сега имаме въпрос за молитвата. Тези дни, колко често се молите?
Прочетете на глас. ;
1. Повече от веднъж на ден
2. Веднъж дневно
3. Няколко пъти седмично
4. Веднъж седмично
5. По-рядко от веднъж седмично
6. Никога



Сега имам въпроси относно това колко вероятни Ви се струват някои събития. Когато Ви задавам въпрос, бих искал/а 
да ми кажете номер от 0 до 100. Нека да опитаме с един пример заедно и да започнем с времето. Като гледате карта 
45, каква според Вас е вероятността утре да е слънчево? Например „90“ би означавало 90 процента шанс за 
слънчево време. Можете да кажете всяко число от 0 до 100.
NUMBER [0..100]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (MN808_AgeRespondent < 101)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59))

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF

EX007_GovRedPens (GOVERNMENT REDUCES PENSION)
(Моля, вижте карта 45.) Каква е вероятността преди да се пенсионирате правителството да намали 
пенсията, която трябва да получавате?
NUMBER [0..100]

IF (MN808_AgeRespondent < 61)

ENDIF
EX008_GovRaisAge (GOVERNMENT RAISES RETIREMENT AGE)

(Моля, вижте карта 45.) Каква е вероятността преди да се пенсионирате правителството да вдигне 
пенсионната възраст?
NUMBER [0..100]

EX025_ChWrkA65 (CHANCE TO WORK AFTER AGE OF 63)
(Моля, вижте карта 45.) Като мислите за работата си като цяло, не само за настоящата си работа, 
каква е вероятността да работите на пълен работен ден след навършване на 63 години?
NUMBER [0..100]

EX009_LivTenYrs (LIVING IN TEN YEARS)
(Моля, вижте карта 45.) Какви са шансовете да доживеете до ^FLAgeTen; годишна възраст или повече?
NUMBER [0..100]

EX801_ChancesNoMoney (CHANCES RUN OUT OF MONEY)
Според Вас какви са шансовете да останете без пари някога в бъдещето?
NUMBER [0..100]

EX802_FinancialCompared (FINANCIAL SITUATION COMPARED)
Как сравнявате Вашата финансова ситуация днес с това, което сте очаквал/а по-рано в живота си, да кажем 
когато сте бил/а на 45 години?
Прочетете на глас. ;
1. По-добре от Вашите очаквания?
2. Според очакванията Ви?
3. По-зле от Вашите очаквания?

EX026_Trust (TRUST IN OTHER PEOPLE)
Сега бих искал/а да Ви задам въпрос относно това как възприемате другите хора. Като цяло бихте ли казали, 
че повечето хора заслужават доверие или че не можете да сте достатъчно внимателни при общуването си с 
хората? Без да гледате вече карта 45, моля, кажете ми по скала от 0 до 10, където 0 означава, че не можете 
да сте достатъчно внимателни, а 10 означава, че на повечето хора може да се има доверие.
NUMBER [0..10]

EX110_RiskAv (RISK AVERSION)
Моля, вижте карта 46. Когато хората инвестират спестяванията си, те могат да избират между активи, които 
имат ниска възвращаемост с малък риск от загуба на пари, например банкова сметка или сигурна облигация, 
или активи с висока възвращаемост, но също така повишен риск от загуба на пари, например акции и дялове. 
Кое от твърденията на картата е най-близо до сумата или финансовия риск, който сте готови да поемете, 
когато спестявате или инвестирате?
Прочетете отговорите само ако е необходимо. Ако е даден повече от един отговор, използвайте първата 
категория, която е приложима.
1. Предприема значими финансови рискове, като очаква да получи значима финансова възвращаемост
2. Предприема финансови рискове над средните, като очаква да получи над средната финансова 
възвращаемост
3. Предприема средни финансови рискове, като очаква да получи средна финансова възвращаемост
4. Не желае да предприема финансови рискове

EX111_XYZ_Planning_Horizon (PLANNING HORIZON)
При планиране на Вашите спестявания и разходи, кой от следните времеви периоди е най-важен за Вас?
Прочетете на глас. ;
Опцията „следващите няколко месеца“ включва също така „следващите няколко дни“ и „следващите няколко 
седмици“
1. Следващите няколко месеца
2. Следващата година
3. Следващите няколко години
4. Следващите 5-10 години
5. След повече от 10 години

IF (MN005_ModeQues = a2)

EX800_PartInterv (PARTNER PARTICIPATES AFTERWARDS)

Ще бъде ли партньорът (упълномощено лице) интервюиран/а след това? 
Моля, имайте предвид: Интервю с упълномощено лице е разрешено само в случай на проблеми със 
слуха, говора или проблеми с концентрацията. 
1. Да
5. Не



ENDIF
IF (MN040_ex123consent = 1)

ENDIF
EX023_Outro (NON PROXY)

ПРОВЕРЕТЕ: Кой отговори на въпросите в тази секция?
1. Респондентът
2. Не е отговорено на въпросите в секцията (Интервю с упълномощено лице)

IF (EX800_PartInterv = a5)

ENDIF

EX101_IntroPartInfo (INTRODUCTION PARTNER INFORMATION)
Преди да приключим, можете ли, моля, също така да ми дадете информация относно [Вашия/ 
Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка], който не участва в интервюто днес?
1. Продължете

EX602_PartYrsEduc (PARTNER YEARS OF EDUCATION)
Колко години [Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] е бил/а в училище общо?
"бил/а в училище" означава "редовно обучение", което;
* включва: получаване на обучение, ангажиране с практическа работа или обучение с 
ръководител, или преминаване на изпити
* изключва: работа на пълен работен ден, домашно обучение, дистанционно обучение, специално 
обучение на местоработата, вечерно училище, почасово частно професионално обучение; гъвкави 
или почасова програма за висше образование и т.н.
NUMBER [0..999]

EX603_PartJobSit (PARTNER CURRENT JOB SITUATION)
Моля, вижте карта 47. Като цяло как бихте описали текущата трудова ситуация на [Вашия/ 
Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка]?
Прочетете на глас. ;
1. Пенсиониран
2. Зает или самонает (включително работещ за семеен бизнес)
3. Безработен
4. Перманентно болен или с трайни увреждания
5. Грижи се за дома
97. Друго

IF (EX603_PartJobSit = a2)

ENDIF
IF ((EX603_PartJobSit <> a1 AND (EX603_PartJobSit <> a2))

ENDIF
IF (((EX603_PartJobSit = a1 OR (EX603_PartJobSit = a2) OR (EX104_PartEvWork = a1))

ENDIF

EX613_LastJobPartner (NAME OR TITLE OF JOB PARTNER)
Каква беше последната работа, която [Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ 
партньорка]^FL_EX613_3; имаше?
STRING

IF (NOT(EX613_LastJobPartner = Refusal))

ENDIF

EX613c_LastJobPartnerCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB PARTNER)
Сега ще потърся тази работа в официалните наименования от нашата база данни.
Напишете името на работата и изберете най-близкото име от падащия списък. Ако 
навигирате или превъртите надолу, ще намерите повече имена.
Ако не намерите името на работата, помолете Р да помисли за друго име на работата 
или да даде по-широко или по-специфично пояснение на работната позиция. 
Ако изобщо не можете да намерите добро съвпадение, въведете 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(EX613c_LastJobPartnerCode = Empty) AND (NOT(EX613c_LastJobPartnerCode

= 991)))

ENDIF

EX613d_LastJobPartnerCode (JOBCODER - NEXT)

Моля, потвърдете, че избрахте коректното име на работата: 
^EX613c_LastJobPartnerCode;
Ако това не е коректното име на работата, върнете се и изберете най-доброто 
съвпадение от падащия списък. 
1. Потвърдете и продължете

EX104_PartEvWork (PARTNER EVER DONE PAID WORK)
[Вашия/ Вашата][съпруг/ съпруга/ партньор/ партньорка] някога работил/а ли е някаква 
платена работа?
1. Да
5. Не

EX105_PartEmp (PARTNER EMPLOYEE OR A SELF-EMPLOYED)
На[неговата/ нейната][последна/ текуща] работа, [беше/ е][Вашия/ Вашата][съпруг/ 
съпруга/ партньор/ партньорка] нает в частния сектор, в държавния сектор или самонает?
1. Нает в частния сектор
2. Нает в държавния сесктор
3. Самонает

EX123_Consent (CONSENT TO RECONTACT)
Все още не е решено, но обмисляме да продължим това проучване след една или две години с друго, много 
по-кратко интервю. По тази причина се надяваме, че за Вас няма проблем, ако запазим Вашето име и адрес в 
нашите архиви, за да се свържем отново с Вас. Имате ли нещо против?
Дайте на респондента да подпише декларация за съгласие при необходимост. Ако респондентът пита или се 
колебае, кажете, че той/тя може да откаже, когато се свържем повторно с него/нея.



ENDIF
IF (((IV IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
IF (MN001_Country <> a24)

ENDIF
EX024_Outro2 (THANK YOU FOR PARTICIPATION)

Благодарим Ви. Това беше последният въпрос. Бихме искали да Ви благодарим много отново за участието в нашето 
проучване. Знаем, че това беше дълъг и труден въпросник, но Вашата помощ беше наистина важна. С Вашето 
участие Вие помогнахте на изследователите да разберат как застаряването на населението в Европа оказва влияние 
на нашето бъдеще.
1. Продължете

1. Съгласие за повторен контакт
2. Няма съгласие за повторен контакт

EX106_HandOutA (HAND OUT DROP-OFF QUESTIONNAIRE)

Този въпрос не се отнася до България. Натиснете CTRL+R за да продължите.
STRING

IV001_Intro (INTRODUCTION TO IV)

ТАЗИ СЕКЦИЯ Е ЗА ВАШИТЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ИНТЕРВЮТО И ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОПЪЛНЕНА СЛЕД ВСЯКО 
ЗАВЪРШЕНО ИНДИВИДУАЛНО ИНТЕРВЮ.
1. Продължете

IF ((((((((((((((((((((((Sec_DN1.DN038_IntCheck = a2 OR (Sec_DN1.DN038_IntCheck = a3) OR 
(Sec_PH.PH054_IntCheck = a2) OR (Sec_PH.PH054_IntCheck = a3) OR (Sec_BR.BR017_IntCheck = a2) OR 
(Sec_BR.BR017_IntCheck = a3) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a2) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a3) OR 
(Sec_CH.CH023_IntCheck = a2) OR (Sec_CH.CH023_IntCheck = a3) OR (Sec_SP.SP022_IntCheck = a2) OR 
(Sec_SP.SP022_IntCheck = a3) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a2) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a3) OR 
(Sec_HO.HO041_IntCheck = a2) OR (Sec_HO.HO041_IntCheck = a3) OR (Sec_HH.HH014_IntCheck = a2) OR 
(Sec_HH.HH014_IntCheck = a3) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a2) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a3) OR 
(Sec_AS.AS057_IntCheck = a2) OR (Sec_AS.AS057_IntCheck = a3))

ENDIF
IV002_PersPresent (THIRD PERSONS PRESENT)

Имаше ли трети лица, освен упълномощеното лице, които присъстваха на (части от) интервюто с 
^FLRespondentName;?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
1. Нямаше
2. Съпруг/съпруга или партньор
3. Родител или родители
4. Дете или деца
5. Други роднини
6. Присъстваха други лица

CHECK: (NOT((count(IV002_PersPresent) > 1 AND ((1 IN (IV002_PersPresent)))) [Не можете да изберете „Никой“ заедно 
с друг отговор. Моля, променете Вашия отговор.;] IF (NOT(((a1 IN (IV002_PersPresent) AND (count
(IV002_PersPresent) = 1)))

ENDIF
IV004_WillingAnswer (WILLINGNESS TO ANSWER)

Как бихте описали желанието на ^FLRespondentName; да отговаря?
1. Много добро
2. Добро
3. Средно
4. Лошо
5. Добро в началото, но намаля по време на интервюто
6. Лошо в началото, но се подобри по време на интервюто

IF (IV004_WillingAnswer = a5)

IV020_RelProxy (RELATIONSHIP PROXY)
Упълномощеното лице отговори на някои или на всички въпроси, които имахме за ^FLRespondentName;. Каква 
е връзката на упълномощеното лице с ^FLRespondentName;?
1. Съпруг/а/партньор/ка
2. Дете/зет/снаха
3. Родител/тъст/тъща/свекър/свекърва
4. Брат/сестра
5. Внук/внучка
6. Друг роднина
7. Персонал от старческия дом
8. Домашен помощник
9. Приятел/познат
10. Друг

IV003_PersIntervened (INTERVENED IN INTERVIEW)
Тези лица имаха ли намеса в интервюто?
1. Да, често
2. Да, от време на време
3. Не

IV005_WillingnessWorse (WHY WILLINGNESS WORSE)
Защо желанието на респондента да отговаря стана по-лошо по време на интервюто?
Задайте код за всички, които са приложими. ;
1. Респондентът губеше интерес
2. Респондентът губеше концентрация или се изморяваше
3. Друго, моля, уточнете

IF ((a3 IN (IV005_WillingnessWorse))

IV006_OthReason (WHICH OTHER REASON)
Каква друга причина?
STRING



ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF
IV007_AskClarification (RESP. ASK FOR CLARIFICATION)

^FLRespondentName; питаше ли за разяснение по някои въпроси?
1. Никога
2. Почти никога
3. Понякога
4. Често
5. Много често
6. Винаги

IV008_RespUnderstoodQst (RESPONDENT UNDERSTOOD QUESTIONS)
Като цяло стори ли Ви се, че ^FLRespondentName; разбира въпросите?
1. Никога
2. Почти никога
3. Понякога
4. Често
5. Много често
6. Винаги

IV018_HelpShowcards (HELP NEEDED READING SHOWCARDS)
Респондентът имаше ли нужда от помощ да прочете шоу картите по време на интервюто?
1. Да, заради зрителни проблеми
2. Да, заради проблеми с грамотността
3. Не

IF (MN008_NumHHR = 1)

ENDIF
IV019_InterviewerID (INTERVIEWER ID)

Вашият идентификационен номер на интервюиращ
STRING

CHECK: (NOT((IV019_InterviewerID = OR (NOT(IV019_InterviewerID = RESPONSE)))) [Моля, въведете стойност;]
IV017_Outro (OUTRA IV)

Много Ви благодарим за попълването на тази секция.
1. Продължете

ENDIF

IF ((Sec_HO.HO001_Place = a1 OR (MN024_NursingHome = a2))

ENDIF

IV009_AreaLocationBldg (WHICH AREA BUILDING LOCATED)
В какъв тип район се намира сградата?
1. Голям град
2. Околностите или покрайнините на голям град
3. Среден град
4. Малък град
5. Селски район или село

IV610_TypeBuilding (TYPE OF BUILDING)
В какъв тип сграда живее домакинството?
Старческият дом предоставя всички от следните услуги за живeeщите там: раздаване на лекарства, 
налична 24-часова лична грижа и наблюдение (не е задължително това да е медицинска сестра), стая и 
храна
1. Дом с ферма
2. Самостоятелна еднофамилна или двуфамилна къща
3. Еднофамилна или двуфамилна къща в ред от двойни къщи
4. Сграда с 3 до 8 апартамента
5. Сграда с 9 или повече апартамента, но с не повече от 8 етажа
6. Висока сграда с 9 или повече етажа
7. Жилищен комплекс с услуги за възрастни хора (център за предоставяне на грижи или дом за 
предоставяне на грижи, но не старчески дом)
8. Старчески дом

IF ((IV610_TypeBuilding = a7 OR (IV610_TypeBuilding = a8))

ENDIF
IV012_StepstoEntrance (NUMBER OF STEPS TO ENTRANCE)

Колко стъпала трябваше да се преминат (нагоре или надолу), за да се стигне до входа на апартамента 
на домакинството?
Не включвайте стъпала, които не се използват, защото блокът има асансьор.
1. До 5
2. 6 до 15
3. 16 до 25
4. Повече от 25

IV621_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
В помощния или надзорния персонал има ли поне една (сертифицирана) медицинска сестра?
1. Да
5. Не

IF (XT_Active = 1)

XT104_SexDec (SEX OF DECEDENT)

Отбележете пола на покойника (попитайте, ако не сте сигурни)
1. Мъж
2. Жена

XT001_Intro (INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW)
[{Име на покойника}] е участвал/а в проучването SHARE преди[неговата/ нейната] смърт. Приносът на [{Име на 
покойника}] беше много важен. Ще бъде изключително полезно да разберем повече за последната година от живота на
[{Име на покойника}]. Цялата събирана информация е поверителна и ще бъде използвана анонимно.
1. Продължете



XT006_ProxSex (PROXY RESPONDENT'S SEX)

Задайте код за пола на упълномощеното лице.
1. Мъж
2. Жена

XT002_Relation (RELATIONSHIP TO THE DECEASED)
Преди да започнем с въпросите за последната година от живота на[{Име на покойника}], бихте ли ми казали каква беше 
Вашата връзка с покойния/покойната?
Ако не е ясно, уточнете: „И така, Вие сте били [неговия/ нейния]...“
1. Съпруг/а или партньор/ка
2. Син или дъщеря
3. Зет или снаха
4. Син или дъщеря на съпруга, съпругата или партньора/ката
5. Внук, внучка
6. Брат/сестра
7. Друг роднина (посочете)
8. Друг нероднина (посочете)

IF (XT002_Relation = a7)

ENDIF
IF (XT002_Relation = a8)

ENDIF
XT005_HowOftCont (HOW OFTEN CONTACT LAST TWELVE MONTHS)

През последните дванадесет месеца от [неговия/ нейния] живот, колко често имахте контакт с ^FL_XT005_2; лично, по 
телефона, чрез пощенска кореспонденция, имейл или други електронни средства?
1. Ежедневно
2. Няколко пъти седмично
3. Приблизително веднъж седмично
4. Приблизително веднъж на две седмици
5. Приблизително веднъж месечно
6. По-малко от веднъж месечно
7. Никога

IF (XT002_Relation <> a1)

ENDIF
XT101_ConfDecYrBirth (CONFIRMATION DECEASED YEAR OF BIRTH)

Сега нека да поговорим за покойния/покойната. Само за да потвърдим, че имаме правилна информация за[{Име на 
покойника}], може ли само да потвърдите, че[той/ тя] беше [роден/ родена] през[{Месец и година на раждане на 
покойния}]?
1. Да
5. Не

IF (XT101_ConfDecYrBirth = a5)

ENDIF
XT008_MonthDied (MONTH OF DECEASE)

Бихме искали да разберем повече за обстоятелствата около смъртта на[{Име на покойника}]. През кой месец и година 
почина[той/ тя]? МЕСЕЦ: ГОДИНА:
Месец
1. Януари
2. Февруари
3. Март
4. Април
5. Май
6. Юни
7. Юли
8. Август
9. Септември

XT003_OthRel (OTHER RELATIVE)

Уточнете друг роднина
STRING

XT004_OthNonRel (OTHER NO-RELATIVE)

Уточнете друг близък, който не е роднина
STRING

XT007_YearBirth (YEAR OF BIRTH PROXY)
Можете ли да ми кажете годината си на раждане?
NUMBER [1900..2003]

XT802_IntroDecBirth (DECEASED INTRO BIRTH)
През кой месец и коя година е роден/а [{Име на починалия/починалата}]?
1. Продължете

XT102_DecMonthBirth (DECEASED MONTH OF BIRTH)
Месец:
1. Януари
2. Февруари
3. Март
4. Април
5. Май
6. Юни
7. Юли
8. Август
9. Септември
10. Октомври
11. Ноември
12. Декември

XT103_DecYearBirth (DECEASED YEAR OF BIRTH)
Година:
NUMBER [1900..2010]



10. Октомври
11. Ноември
12. Декември

XT009_YearDied (YEAR OF DECEASE)
През кой месец и ГОДИНА почина [той/ тя]?
МЕСЕЦ: ^XT008_MonthDied;
ГОДИНА:
Година
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014
10. 2015
11. 2016
12. 2017
13. 2018
14. 2019
15. 2020

XT010_AgeDied (AGE AT THE MOMENT OF DECEASE)
На колко години беше [{Име на покойника}] когато [той/ тя] почина?
Възраст в години
NUMBER [20..120]

XT109_DecMarried (DECEASED MARRIED AT TIME OF DEATH)
[{Име на покойника}] беше ли женен/омъжена, когато настъпи [неговата/ нейната] смърт?
1. Да
5. Не

XT039_NumChild (NUMBER OF CHILDREN THE DECEASED HAD AT THE END)
Колко деца имаше[{Име на покойника}], които бяха все още живи по времето на [неговата/ нейната] смърт? Моля, 
пребройте всички деца, родни, приемни, осиновени и доведени деца
NUMBER [0..999]

XT011_CauseDeath (THE MAIN CAUSE OF DEATH)
Каква беше основната причина за [неговата/ нейната] смърт?
Прочетете при необходимост
1. Рак
2. Сърдечен удар
3. Мозъчен инсулт
4. Друго сърдечно-съдово заболяване като сърдечна недостатъчност, аритмия
5. Респираторно заболяване
6. Заболяване на стомашно-чревния тракт като гастроинтестинална язва, възпалително заболяване на червата
7. Тежко инфекциозно заболяване като пневмония, сепсис или грип
8. Злополука или самоубийство
97. Друго (Моля, посочете)

IF (XT011_CauseDeath = a97)

ENDIF
IF (XT011_CauseDeath <> a8)

XT012_OthCauseDeath (OTHER CAUSE OF DEATH)

Уточнете друга причина за смъртта
STRING

XT013_HowLongIll (HOW LONG BEEN ILL BEFORE DECEASE)
Колко време [{Име на покойника}] беше болен/болна преди [той/ тя] да почине?
Прочетете на глас. ;
1. По-малко от един месец
2. Един месец или повече, но не по-дълго от 6 месеца
3. 6 месеца или повече, но не по-дълго от 1 година
4. Една година или повече
5. (спонтанен отговор) [той/ тя] не беше болен/болна преди да почине

XT014_WhereDied (PLACE OF DYING)
[той/ тя] почина ли...
Прочетете на глас. ;
1. в [неговия/ нейния] собствен дом
2. в дома на друг човек
3. в болница
4. в старчески дом
5. в център за предоставяне на грижи, дом за предоставяне на грижи или дом за възрастни хора
6. в хоспис
7. по време на транспортиране до медицинско заведение
97. на друго място

IF (XT014_WhereDied = a3)

XT750_ICU (IN INTENSIVE CARE UNIT)
Това беше ли в интензивното отделение?
1. Да
5. Не

IF (XT750_ICU = a5)

ENDIF

XT751_palcareinpoatienthospice (PALLIATIVE CARE OR INPATIENT HOSPICE)
Това беше ли в отделението по палиативни грижи или в стационарното отделение на хоспис?
1. Да
5. Не



ELSE

ENDIF
XT615_TimesInHosp (TIMES IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING)

През последната година преди[той/ тя] да почине, колко отделни случаи имаше[{Име на покойника}] да бъде 
настанен/а в болница, хоспис или старчески дом?
NUMBER [0..999]

IF (XT615_TimesInHosp > 0)

ENDIF
XT756_IntroCare (CARE INTRO)

Следващите няколко въпроса са свързани с грижата, която [{Име на покойника}] е получил/а през последните 
месеци от [неговия/ нейния] живот. Моля, отговорете на тези въпроси на основата на своя опит и опита на 
починалия/починалата докато [той/ тя] е получавал/а грижа.
1. Продължете

IF (NOT((((XT014_WhereDied = a6 OR (XT751_palcareinpoatienthospice = a1) OR (XT752_inpatienthospice = a1) OR 
(XT753_hospiceresidential = a1)))

ENDIF
XT758_medicinepain (MEDICINE FOR PAIN)

През [неговата/ нейния] последен месец от живота [{Име на покойника}] имаше ли болки или приемаше ли 
болкоуспокояващо?
1. Да
5. Не

IF (XT758_medicinepain = a1)

ENDIF
XT760_troublebreathing (TROUBLE BREATHING)

IF (XT014_WhereDied = a4)

ELSE

ENDIF

XT767_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
В помощния или надзорния персонал имаше ли поне една (сертифицирана) медицинска сестра?
1. Да
5. Не

XT752_inpatienthospice (INPATIENT HOSPICE)
Това беше ли стационарно отделение в хоспис?
1. Да
5. Не

IF (XT014_WhereDied = a5)

ENDIF

XT767_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
В помощния или надзорния персонал имаше ли поне една (сертифицирана) медицинска сестра?
1. Да
5. Не

XT753_hospiceresidential (RESIDENTIAL PROVIDED BY HOSPICE)
Мястото за предоставяне на грижи от хосписа ли беше осигурено?
1. Да
5. Не

XT016_TotalTimeHosp (TOTAL TIME IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING)
През последната година от [неговия/ нейния] живот, общо за какъв период от време [{Име на покойника}]
пребиваваше в болници, хосписи или старчески домове?
Не изчитайте
1. По-малко от една седмица
2. Една седмица или повече, но по-малко от един месец
3. Един месец или повече, но по-малко от 3 месеца
4. 3 месеца или повече, но по-малко от 6 месеца
5. 6 месеца или повече, но по-малко от 1 година
6. Една цяла година

XT757_hospiceorpalliativecare (HOSPICE OR PALLIATIVE CARE)
През последните четири седмици от [неговия/ нейния] живот, [{Име на покойника}] получи ли някаква грижа 
в хоспис или палиативна грижа?
Под грижа в хоспис имаме предвид грижа, предоставяна в дома или в институция, за смъртно болни или 
пациенти със сериозни здравословни проблеми. Според дефиницията на СЗО, „палиативна грижа е подход, 
който подобрява качеството на живот на пациенти и техните семейства, сблъскващи се с проблем, свързан с 
животозастрашаваща болест, чрез превенцията и облекчаване на страданието, чрез ранно диагностициране, 
безупречно оценяване и лечение на болката и други проблеми, физически, психологически или духовни
1. Да
5. Не

IF (XT757_hospiceorpalliativecare = a5)

ENDIF

XT754_reasonnocare (REASON NOT HOSPICE)
Каква беше причината [той/ тя] да не получи грижа в хоспис или палиативна грижа?
Прочетете на глас. ;
1. Не беше необходимо или желано
2. Беше необходимо или желано, но не беше налично
3. Беше необходимо или желано, но беше много скъпо

XT759_medicineamount (MEDICATION AMOUNT)
Покойният/покойната приемаше ли твърде много, твърде малко или точното количество болкоуспокояващо за 
[неговата/ нейната] болка?
1. Твърде много
2. Твърде малко
3. Точното количество



ENDIF
XT017_IntroMedCare (INTRODUCTION EXPENSES MEDICAL CARE)

Сега бихме искали да Ви зададем някои въпроси относно всички разходи, които[{Име на покойника}] имаше в резултат на 
медицинската грижа, която[той/ тя] получаваше през последните 12 месеца преди[той/ тя] да почине. За всички видове 
грижа, които сега ще изредя, моля уточнете дали[{Име на покойника}] е получавал тази грижа и ако е така, дайте най-
добрата си преценка относно разходите за тази грижа. Моля, включете само разходите, които не са платени или 
възстановени от здравната застраховка или работодателя.
1. Продължете

LOOP cnt := 1 TO 9

През [неговия/ нейния] последен месец от живота [{Име на покойника}] имаше ли затруднения с дишането?
1. Да
5. Не

IF (XT760_troublebreathing = a1)

ENDIF
XT762_anxietysadness (ANXIETY SADNESS)

През [неговия/ нейния] последен месец от живота [{Име на покойника}] имаше ли някакво чувство на безпокойство 
или тъга?
1. Да
5. Не

IF (XT762_anxietysadness = a1)

ENDIF
XT764_personalcare (PERSONAL CARE NEEDS MET)

Колко често беше полагана нужната лична грижа за покойния  – като душ, обличане и смяна на спалното бельо?
Прочетете на глас. ;
1. Винаги
2. Обикновено
3. Понякога
4. Никога
5. Помощ за лична грижа не беше необходима или желана

XT765_staff (STAFF CARING AND RESPECTFULL)
По време на [неговия/ нейния] последен месец от живота колко често персоналът, който полагаше грижа за [него/ 
нея] се отнасяше учтиво, с грижа и внимание?
Под персонал имаме предвид всички професионални кадри, които са платени (от някого) за техните услуги. Това 
включва лекари, медицински сестри, социални работници, свещеници, медицински помощници, терапевти и друг 
персонал.
Прочетете на глас. ;
1. Винаги
2. Обикновено
3. Понякога
4. Никога
5. Нямаше персонал (платени професионалисти), които да предоставят грижа

IF (XT765_staff <> a5)

ENDIF

XT761_helpbreathing (HOW MUCH HELP BREATHING)
Каква помощ за [неговото/ нейното] дишане получаваше покойният/покойната – твърде малка или точно 
колкото е необходимо?
1. Твърде малка
2. Колкото е необходимо

XT763_helpanxietysadness (HOW MUCH HELP ANXIETY OR SADNESS)
Каква помощ получаваше покойния/покойната за справянето с тези чувства – твърде малка или точно колкото 
е необходимо?
1. Твърде малка
2. Колкото е необходимо

XT766_ratecare (RATE CARE)
Като цяло как бихте оценили грижата, която покойният получаваше от персонала през [неговия/ нейния]
последен месец от живота?
Прочетете на глас. ;
1. Отлична
2. Много добра
3. Добра
4. Средна
5. Лоша

IF (((cnt < 3 OR (cnt > 5) OR (XT615_TimesInHosp > 0))

XT018_TypeMedCare (HAD TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS)
[{Име на покойника}] получаваше ли някакви [положени грижи от общопрактикуващ лекар/ положени грижи 
от специализирани лекари/ пребивавания в болница/ грижи в старчески дом/ пребивавания в хоспис/ 
лекарства/ помощни средства като инвалидни колички, патерици, ортези или протези/ помощ с личните грижи 
заради инвалидност/ помощ в домакинството заради инвалидност] (през последните 12 месеца от[неговия/ 
нейния] живот)?
1. Да
5. Не

IF (XT018_TypeMedCare = a1)

XT119_CostsMedCare (COSTS OF TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS)
Приблизително колко плати [той/ тя] от джоба си за [положени грижи от общ практикуващ лекар/ 
положени грижи от специализирани лекари/ престои в болница/ положени грижи в старчески дом/ 
пребивавания в хоспис/ лекарства/ помощни и други уреди/ помощ с личните грижи заради 
инвалидност/ помощ с домашни задачи заради инвалидност] (през последните 12 месеца от [неговата/ 
нейния] живот)? [Под „от джоба си“ имаме предвид, че всички разходи не са били покрити или 
възстановени от здравната застраховка/национална здравноосигурителна система/трета страна.]
^FL_XT119_5;
Попълнете „0“, ако всички разходи са покрити или възстановени. В противен случай попълнете сумата в 
^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]



ENDLOOP
XT105_DiffWhere (DIFFICULTIES REMEMBERING WHERE)

Бихме искали да знаем повече за трудностите, които имат хората през последните години от живота си, заради физически, 
душевни, емоционални проблеми или проблеми с паметта. През последната година от [неговия/ нейния] живот[{Име на 
покойника}] имаше ли някакви затруднения да запомни къде беше[той/ тя]? Моля, назовете само трудностите, които са 
продължили над три месеца?
1. Да
5. Не

XT106_DiffYear (DIFFICULTIES REMEMBERING THE YEAR)
През последната година от [неговия/ нейния] живот [{Име на покойника}] имаше ли някакви затруднения да си 
спомни коя година беше? Моля, назовете само трудностите, които са продължили над три месеца.
1. Да
5. Не

XT107_DiffRecogn (DIFFICULTIES RECOGNIZING)
През последната година от[неговия/ нейния] живот[{Име на покойника}] имаше ли някакви затруднения с 
разпознаването на членове на семейството или добри приятели? Моля, назовете само трудностите, които са продължили 
над три месеца?
1. Да
5. Не

XT020_IntroDiffADL (INTRODUCTION DIFFICULTIES DOING ACTIVITIES)
Заради физически, умствен, емоционален проблем или проблем с паметта, [{Име на покойника}] изпитвал/а ли е 
затруднения при извършването на някои от следните дейности през последните дванадесет месеца от [неговото/неговата/ 
нейното/нейната] живот? Моля, назовете само трудностите, които са продължили най-малко три месеца.
Прочетете на глас. ;. Задайте код за всички, които са приложими. ;
1. Обличане, включително обуване на обувки и чорапи
2. Разходка из стаята
3. Къпане или приемане на душ
4. Хранене, например рязане на храната
5. Лягане или ставане от леглото
6. Използване на тоалетна, включително сядане и ставане
96. Нито едно от тези

CHECK: (NOT((count(XT020_IntroDiffADL) > 1 AND ((96 IN (XT020_IntroDiffADL)))) [Не можете да изберете „96.Нито едно от 
изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия отговор.;]
XT620_IntroDiffADLII (INTRODUCTION DIFFICULTIES)

ENDIF

ENDIF
[cnt] 

IF (XT119_CostsMedCare = NONRESPONSE)

ENDIF

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 2)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 3)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 4)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 5)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 6)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 8)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]



Заради физически, умствен, емоционален проблем или проблем с паметта,^FL_XT620_1; изпитвал/а ли е затруднения при 
извършването на някои от следните дейности през последните дванадесет месеца от [неговия/ нейния] живот? Моля, 
назовете само трудностите, които са продължили най-малко три месеца.
Прочетете на глас. ;

Задайте код за всички, които са приложими. ;
1. Приготвяне на топла храна
2. Пазаруване на хранителни стоки
3. Обаждания по телефона
4. Приемане на лекарства
5. Използване на карта за ориентиране на непознато място
6. Извършване на работа в къщата или в градината
7. Управляване на пари, като плащане на сметки и проследяване на разходите
8. Напускане на къщата самостоятелно и достъп до транспортни услуги
9. Изпиране на личното пране
10. Въздържание при уриниране или дефекация
96. Нито едно от тези

CHECK: (NOT((count(XT620_IntroDiffADLII) > 1 AND ((96 IN (XT620_IntroDiffADLII)))) [Не можете да изберете „96.Нито едно 
от изброените“ заедно с друг отговор. Моля, променете Вашия отговор.;] IF (((count(XT020_IntroDiffADL) > 0 AND (NOT
((a96 IN (XT020_IntroDiffADL))) OR ((count(XT620_IntroDiffADLII) > 0 AND (NOT((a96 IN (XT620_IntroDiffADLII)))))

ENDIF
XT026a_Intro (INTRODUCTION TO ASSETS)

Следващите въпроси се отнасят за активите и застрахователните полици, които[{Име на покойника}] може да е 
притежавал/а и за това, което се е случило с тези активи, след като[той/ тя] е починал/а. Ще бъде много полезно да 
получим информация относно финансовите обстоятелства около момента на смъртта. Преди обаче да продължа, бих 
искал/а да Ви уверя още веднъж, че всичко, което вече сте ми казали, както и всичко, което ми кажете, ще бъде напълно 
поверително.
1. Продължете

XT026b_HadWill (THE DECEASED HAD A WILL)
Някои хора съставят завещание, за да определят кой каква част от имуществото ще наследи. [{Име на покойника}] имаше 
ли завещание?
1. Да
5. Не

XT027_Benefic (THE BENEFICIARIES OF THE ESTATE)
Кои са бенефициентите на имота, включително и самия/самата Вие?
Прочетете на глас. ;
Задайте код за всички, които са приложими. ;
1. Вие (упълномощено лице)
2. Съпруг или съпруга или партньор на покойния
3. Деца на покойния
4. Внуци на покойния
5. Братя или сестри на покойния
6. Други роднини на покойния
7. Други близки, които не са роднини (уточнете)
8. Църква, фондация или благотворителна организация
9. Покойният не остави нищо (САМО АКО Е СПОНТАННО)
10. Не е решено още (СПОНТАНЕН ОТГОВОР)

CHECK: (NOT((count(XT027_Benefic) > 1 AND ((9 IN (XT027_Benefic)))) [Не можете да изберете „Не остави нищо“ заедно с 
друг отговор. Моля, променете Вашия отговор.;]
XT030_OwnHome (THE DECEASED OWNED HOME)

[{Име на покойника}] притежаваше ли[неговия/ нейния] дом или апартамент - целия или част от него?

XT022_HelpADL (ANYONE HELPED WITH ADL)
Като мислите за дейностите, с които[{Име на покойника}] е имал/а проблеми през последните дванадесет месеца от
[неговия/ нейния] живот, някой помагал ли му/й е редовно с тези дейности?
1. Да
5. Не

IF (XT022_HelpADL = a1)

ENDIF

XT023_WhoHelpedADL (WHO HAS HELPED WITH ADL)
Кой, включително Вие, помагаше основно с тези дейности? Моля, назовете до три лица.
не изчитайте. най-много три отговора! задайте код за връзката с покойния!
1. Вие (упълномощено лице)
2. Съпруг, съпруга или партньор на покойния
3. Майка или баща на покойния
4. Син на покойния
5. Зет на покойния
6. Дъщеря на покойния
7. Снаха на покойния
8. Внук на покойния
9. Внучка на покойния
10. Сестра на покойния
11. Брат на покойния
12. Друг роднина
13. Доброволец без заплащане
14. Професионална помощ (напр. медицинска сестра)
15. Приятел или съсед на покойния
16. Друго лице

CHECK: (NOT(count(XT023_WhoHelpedADL) > 3)) [Най-много три отговора;]
XT024_TimeRecHelp (TIME THE DECEASED RECEIVED HELP)

Като цяло през последните дванадесет месеца от [неговия/ нейния] живот, [{Име на покойника}] в 
продължение на какъв период от време получаваше помощ?
Прочетете на глас. ;
1. По-малко от един месец
2. Един месец или повече, но по-малко от 3 месеца
3. 3 месеца или повече, но по-малко от 6 месеца
4. 6 месеца или повече, но по-малко от 1 година
5. Цяла година

XT025_HrsNecDay (HOURS OF HELP NECESSARY DURING TYPICAL DAY)
А приблизително колко часа помощ получаваше[{Име на покойника}] през един обичаен ден?
NUMBER [0..24]



1. Да
5. Не

IF (XT030_OwnHome = a1)

ENDIF
XT033_OwnLifeInsPol (THE DECEASED OWNED ANY LIFE INSURANCE POLICIES)

[{Име на покойника}] притежаваше ли някакви застрахователни полици живот?
1. Да
5. Не

IF (XT033_OwnLifeInsPol = a1)

ENDIF
XT036_IntroAssets (INTRODUCTION TYPES OF ASSETS)

Сега ще прочета няколко вида активи, които хората могат да притежават. За всеки един моля, кажете ми дали[{Име на 
покойника}] ги притежаваше към момента на[неговата/ нейната] смърт и ако това е така, моля, дайте Вашата най-добра 
оценка за тяхната стойност след плащане на всички данъци.
1. Продължете

LOOP cnt := 1 TO 5

XT031_ValHome (VALUE HOME AFTER MORTGAGES)
След изплащането на всички ипотеки, каква беше стойността на дома или апартамента, или дялът, притежаван от
[{Име на покойника}]?
Въведете сума в ^FLCurr; Ако покойния е оставил дълг, въведете код за отрицателна сума.
NUMBER [-50000000..50000000]

IF (XT031_ValHome = NONRESPONSE)

ENDIF
XT032_InhHome (WHO INHERITED THE HOME OF THE DECEASED)

Кой наследи дома или апартамента на[{Име на покойника}], включително Вие?
Задайте код за връзката с покойния. Задайте код за всички, които са приложими. ; Ако домът или апартаментът са 
вече продадени, задайте код за всички лица, които са получили дял от парите.
1. Вие (упълномощено лице)
2. Съпруг, съпруга или партньор
3. Синове или дъщери (ПОПИТАЙТЕ ЗА СОБСТВЕНИТЕ ИМЕНА)
4. Внуци
5. Братя или сестри
6. Други роднини
7. Други близки, които не са роднини

IF ((a3 IN (XT032_InhHome))

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

XT053_FrstNme (FIRST NAMES CHILDREN)

Собствените имена на децата, които са наследили дома
STRING

XT034_ValLifeInsPol (VALUE OF ALL LIFE INSURANCE POLICIES)
Приблизително каква беше общата стойност на всички застрахователни полици живот, притежавани от[{Име на 
покойника}]?
Въведете сума в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

XT035_BenLifeInsPol (BENEFICIARIES OF THE LIFE INSURANCE POLICIES)
Кои са бенефициентите на застрахователните полици, включително и самия/самата Вие?
Задайте код за връзката с покойния.
Задайте код за всички, които са приложими. ;
1. Вие (упълномощено лице)
2. Съпруг, съпруга или партньор
3. Синове или дъщери (ПОПИТАЙТЕ ЗА СОБСТВЕНИТЕ ИМЕНА)
4. Внуци
5. Братя или сестри
6. Други роднини (уточнете)
7. Други близки, които не са роднини (уточнете)

IF ((a6 IN (XT035_BenLifeInsPol))

ENDIF
IF ((a7 IN (XT035_BenLifeInsPol))

ENDIF
IF ((a3 IN (XT035_BenLifeInsPol))

ENDIF

XT054_OthRel (OTHER RELATIVE)

Уточнете друг роднина
STRING

XT055_OthNonRel (OTHER NO-RELATIVE)

Уточнете друг близък, който не е роднина
STRING

XT056_FrstNme (FIRST NAMES CHILDREN)

Собствените имена на децата, които бяха бенефициенти
STRING

XT637_OwnAss (THE DECEASED OWNED TYPE OF ASSETS)
[Той/ Тя] притежаваше ли някакви [бизнеси, включително земя и постройки/ друга недвижимост/ автомобили, без 
автомобили на лизинг/ финансови активи, напр. в брой, облигации или акции/ бижута или антики]?



ENDLOOP IF ((XT039_NumChild > 1 AND (NOT((a9 IN (XT027_Benefic))))

ENDIF
XT041_Funeral (THE FUNERAL WAS ACCOMPANIED BY A RELIGIOUS CEREMONY)

И накрая бихме искали да научим повече за погребението на[{Име на покойника}]. Погребението беше ли придружено от 
религиозна церемония?
1. Да
5. Не

XT108_AnyElse (ANYTHING ELSE TO SAY ABOUT THE DECEASED)
Зададохме Ви много въпроси относно множество аспекти от здравето и финансовото състояние на[{Име на покойника}] и 
искаме да Ви благодарим много за помощта, която ни оказахте за тях. Има ли още нещо, което бихте искали да добавите за 
обстоятелствата на[{Име на покойника}] през[неговата/ нейната] последна година от живота?
Ако няма какво да каже, въведете няма и натиснете enter
STRING

XT042_Outro (THANKS FOR THE INFORMATION)

1. Да
5. Не

IF (XT637_OwnAss = a1)

ENDIF
[cnt] 

XT638_ValAss (VALUE TYPE OF ASSETS)
Приблизително каква беше стойността на[бизнеси, включително земя и постройки/ друга недвижимост/ 
автомобили, без автомобили на лизинг/ финансови активи, напр. в брой, облигации или акции/ бижута или 
антики], притежавани от[{Име на покойника}] в момента на [неговата/ нейната] смърт?
Въведете сума в ^FLCurr; Ако покойният/покойната е оставил/а дълг, въведете код за отрицателна сума.
NUMBER [-50000000..50000000]

IF (XT638_ValAss = NONRESPONSE)

ENDIF

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 2)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 3)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 4)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 5)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

XT040a_EstateDiv (TOTAL ESTATE DIVIDED AMONG THE CHILDREN)
Как според Вас е разделено цялото имущество между децата на [{Име на покойника}]?
Прочетете на глас. ;
1. Някои деца получиха повече от други
2. Имуществото беше разделено приблизително поравно между всички деца
3. Имуществото беше разделено точно между децата
4. Децата не получиха нищо
5. Имуществото не е разделено още (само спонтанен отговор)

IF (XT040a_EstateDiv = a1)

ENDIF

XT040b_MoreForCare (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR CARING)
Бихте ли казали, че някои деца получиха повече от други, за да компенсират за предишни подаръци?
1. Да
5. Не

XT040c_MoreFinSupp (SOME CHILDREN RECEIVED MORE TO GIVE THEM FINANCIAL SUPPORT)
Бихте ли казали, че някои деца получиха повече от други, за да им се окаже финансова подкрепа?
1. Да
5. Не

XT040d_MoreForCare (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR CARING)
Бихте ли казали, че някои деца получиха повече от други, защото са помагали или са се грижили за[{Име на 
покойника}] в края на[неговия/ нейния] живот?
1. Да
5. Не

XT040e_MoreOthReas (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR OTHER REASONS)
Бихте ли казали, че някои деца получиха повече от други поради други причини?
1. Да
5. Не



ENDIF
ENDIF

ENDIF

Това е краят на интервюто. Благодарим Ви още веднъж за информацията, която ни дадохте. Тя ще е изключително полезна 
и ще ни помогне да разберем как хората се справят в края на живота си
1. Продължете

XT043_IntMode (INTERVIEW MODE)

Моля, посочете метода на интервюто
1. Пряко интервю, лице в лице
2. По телефона

XT044_IntID (INTERVIEWER ID)

Вашият идентификационен номер на интервюиращ
STRING


