Open Bus – 3, Октомври 2009

1. ИКОНОМИЧЕСКИ НАГЛАСИ

Гнездо №

Интервю №

1.1 Как бихте определили положението в страната в момента? (един отговор)
1. Нормално, добро
2. Поносимо, търпимо
3. Непоносимо, нетърпимо
98. Не мога да преценя
1.2 Според Вас като цяло как се развиваше/развива България по време на?(един отговор на всеки ред)
Към по-добро
Към по-лошо
Не мога да
преценя
1. Правителството на Иван Костов
1
2
98
2. Правителството на Симеон Сакскобургготски
1
2
98
3. Правителството на Сергей Станишев
1
2
98
4. Сегашното правителство на Бойко Борисов
1
2
98
1.3 Как смятате, че се е променила общата икономическа ситуация в страната през последните 12
месеца? (един отговор)
1. Много се е подобрила
2. Малко се е подобрила
3. Не се е променила
4. Малко се е влошила
5. Много се е влошила
98. Не мога да преценя
1.4 Как смятате, че ще се развие общата икономическа ситуация в страната през следващите 12
месеца? (един отговор)
1. Много ще се подобри
2. Малко ще се подобри
3. Няма да се промени
4. Малко ще се влоши
5. Много ще се влоши
98. Не мога да преценя
1.5 Как очаквате, че ще се промени финансовото състояние на Вашето домакинство през следващите
12 месеца? (един отговор)
1. Много ще се подобри
2. Малко ще се подобри
3. Няма да се промени
4. Малко ще се влоши
5. Много ще се влоши
98. Не мога да преценя
1.6 Имате ли доверие в стабилността на българския лев? (един отговор)
1. Да, имам пълно доверие
2. Да, но се опасявам, че ще се обезцени
3. Не
1.7 Смятате ли, че е добре за България българският лев да бъде заменен с евро? (един отговор)
1. Да, колкото може по-скоро
2. Да, когато има добри икономически условия за това
3. Не
98. Не мога да преценя
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1.8 Подкрепяте ли системата на валутен борд, при която българският лев е фиксиран към еврото?
(един отговор)
1.
Да
2.
Не
98.
Не мога да преценя
1.9 Смятате ли, че безработицата в страната през следващите 12 месеца...? (един отговор)
1. Рязко ще се увеличи
2. Слабо ще се увеличи
3. Ще остане на същото ниво
4. Слабо ще се намали
5. Рязко ще се намали
98. Не мога да преценя
1.10 Засегна ли икономическата криза лично Вас или друг член на домакинството Ви по някой от
изброените начини? (всеки верен отговор)
Лично Вас
Друг от домакинството
99.
Не, засега кризата не ни е засегнала
1
2
1.
Принудителен отпуск
1
2
2.
Съкращение от работа
1
2
3.
Спадане на доход от самостоятелен бизнес
1
2
4.
Намалена заплата/възнаграждение
1
2
5.
Намален работен ден
1
2
6.
Полагане на извънреден незаплатен труд
1
2
7.
Отказ за кредит
1
2
8.
Увеличение на разходите за обслужване на текущ кредит
1
2
9.
Друго (запишете)………………….
1
2
1.11 В САЩ фалираха няколко големи банки и има световна финансова криза. Вие имате ли доверие
в стабилността на българската банкова система? (един отговор)
1. Да, напълно
2. По-скоро да
3. По-скоро не
4. Категорично не
98. Не мога да преценя
1.12 Необходими ли са специални мерки от страна на държавата за противодействие на кризата?
(един отговор)
1. Да, определено са необходими специални антикризисни мерки
2. По-скоро да
3. По-скоро не
4. Не, определено не са необходими специални антикризисни мерки
98. Не мога да преценя
1.13 Одобрявате ли антикризисните мерки на новото правителство? (един отговор)
1.
Да, одобрявам ги
2.
Не ги одобрявам
98. Не зная какви мерки е предприело правителството
99. Правителството не е предприело никакви мерки
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2.

ПОЛИТИЧЕСКИ НАГЛАСИ

2.1 Ако тази неделя има парламентарни избори, за кого ще гласувате? (един отговор)
1. ГЕРБ
2. Коалиция за България (БСП и др.)
3. ДПС
4. Атака
5. Синята коалиция
6. РЗС
7. Лидер
8. НДСВ
9. Друга (запишете) ...................................................................
99. Няма да гласувам
2.2 Имате ли право да гласувате на предстоящите частични местни избори за кмет на София?
(един отговор)
 преминете към въпрос № 2.3
1. Да
2. Не
 преминете към въпрос № 2.4
98. Не знам
2.3 За кого ще гласувате на предстоящите частични местни избори за кмет на София? (един отговор)
Йорданка Фандъкова (ГЕРБ)
1.
2.
Георги Кадиев (БСП)
3.
Теодор Дечев (независим)
4.
Кадидат на друга политическа сила (коя)..........................
5.
Друг независим кандидат
98. Още не съм решил
99. Няма да гласувам
2.4 Какво е, според Вас, купуването на гласове? (един отговор)
1. Нормален начин да се привлекат повече гласоподаватели
2. Европейска практика
3. Престъпление
98. Не мога да преценя
2.5 Ако Ви предложат пари, за да гласувате за определена политическа сила, как ще постъпите?
(един отговор)
1. Ще взема парите и ще гласувам за тази политическа сила
2. Ще взема парите, но ще гласувам по съвест
3. Ще взема парите, но няма да гласувам
4. Ще откажа да взема парите и ще гласувам по съвест
5. Ще откажа да взема парите и няма да гласувам
98. Не мога да преценя
2.6 Всички предизборни материали съдържаха посланието “Купуването и продаването на гласове е
престъпление.”. Това отрази ли се положително на решението Ви да гласувате? (един отговор)
1. Да, това послание ме убеди да гласувам
2. Независимо от посланието, пак щях да гласувам
3. Не, това послание по-скоро ме разубеди да гласувам
4. Не, аз не гласувам и предизборните послания не ме интересуват
98. Не мога да преценя
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2.7 В каква степен имате доверие на следните организации / институции: (един отговор на всеки ред)
Много Голяма Малка
Много
Не мога да
голяма
малка
преценя
1. Благотворителни или хуманитарни организации
1
2
3
4
98
2. БНБ
1
2
3
4
98
3. Болниците в България
1
2
3
4
98
4. Вестниците и списанията
1
2
3
4
98
5. Въоръжените сили
1
2
3
4
98
6. Големите компании
1
2
3
4
98
7. Европейски съюз
1
2
3
4
98
8. Здравната каса (НЗОК)
1
2
3
4
98
9. Интернет изданията
1
2
3
4
98
10. НАТО
1
2
3
4
98
11. Неправителствените организации
1
2
3
4
98
12. НОИ
1
2
3
4
98
13. ООН
1
2
3
4
98
14. Организациите за опазване на околната среда
1
2
3
4
98
15. Парламента
1
2
3
4
98
16. Политическите партии
1
2
3
4
98
17. Полицията
1
2
3
4
98
18. Правителството
1
2
3
4
98
19. Прокуратурата
1
2
3
4
98
20. Публичната администрация
1
2
3
4
98
21. Радиостанциите
1
2
3
4
98
22. Синдикатите
1
2
3
4
98
23. Следствието
1
2
3
4
98
24. Съда
1
2
3
4
98
25. Съдебната система като цяло
1
2
3
4
98
26. Телевизията
1
2
3
4
98
27. Църквата
1
2
3
4
98
2.8 Доколко одобрявате следните идеи, които се обсъждат в момента? (един отговор на всеки ред)
Напълно
По-скоро
По-скоро
Напълно
одобрявам
одобрявам
не
не
одобрявам одобрявам
1. Запазване на плоския данък в размер на 10% от
1
2
3
4
доходите на физическите лица
2. Да има значително по-малко чиновници, но с
по-високи заплати и по-високи изисквания към
1
2
3
4
тяхната работа
3. Да има значително по-малко служители на
МВР, но с по-високи заплати и по-високи
1
2
3
4
изисквания към тяхната работа
4. Да се изравни пенсионната възраст за мъжете и
1
2
3
4
жените, като се повиши тази на жените
5. Да се конфискува имуществото на всички,
неможещи да докажат неговия произход, дори и
1
2
3
4
без да има извършено престъпление
6. Закриването на 10 митници и намаляването на
1
2
3
4
броя на митничарите
7. Задължителните матури след 7 клас да служат
1
2
3
4
като приемен изпит за гимназиите
8. Полицаите да бъдат въоръжени с бойни патрони
1
2
3
4

Не мога
да
преценя

98
98
98
98
98
98
98
98
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3.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

3.1 На кого имате по-голямо доверие- на българските или на европейските институции?(един отговор)
1. По-скоро на европейските институции
2. Колкото на европейските, толкова и на българските
3. По-скоро на българските институции
4. Нито на европейските, нито на българските
98. Не мога да преценя
3.2 Одобрявате ли даването на повече правомощия на eвропейските институции за сметка на
националните? (един отговор)
1. Напълно одобрявам
2. По-скоро одобрявам
3. По-скоро не одобрявам
4. Напълно не одобрявам
98. Не мога да преценя
3.3 Доколко новото българско правителство ще успее да защити интересите на България пред ЕС в
изброените сфери? (моля, оценете по скалата)
Напълно безуспешно <─1──2──3──4──5──6──7─> Напълно успешно (един отговор на всеки ред)
Оценка
Не зная
1. Енергетика
<─1──2──3──4──5──6──7─>
98
2. Квота за вредни емисии
<─1──2──3──4──5──6──7─>
98
3. Данъчна политика
<─1──2──3──4──5──6──7─>
98
4. Земеделие и животновъдство
<─1──2──3──4──5──6──7─>
98
5. Повече представители на малките страни в ЕС
<─1──2──3──4──5──6──7─>
98
6. Разширяване на ЕС
<─1──2──3──4──5──6──7─>
98
4.

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

4.1 През последната година подкрепяли ли сте благотворителна кауза чрез някой от изброените
начини? (един отговор на всеки ред)
Да
Не
Не си
спомням
1. Дарявали ли сте пари в кутия за дарения на гражданска организация (напр. в
1
2
98
публични кампании на улица, в институции, в магазини, музеи и др.)
2. Дарявали ли сте в кутия за дарения в религиозен храм (църква/синагога/джамия)?
1
2
98
3. Превеждали ли сте по банков път средства в подкрепа на кауза или организация?
1
2
98
4. Изпращали ли сте СМС в подкрепа на кауза или организация?
1
2
98
5. Подкрепяли ли сте кауза или организация чрез обаждане по телефона?
1
2
98
6. Купували ли сте благотворителна картичка в подкрепа на кауза или организация?
1
2
98
7. Купували ли сте си билет/куверт за благотворително събитие?
1
2
98
8. Купували ли сте си билет от благотворителните тиражи на Държавно паричната
1
2
98
предметна лотария?
9. Купували ли сте произведение на изкуството, част от цената на което е използвана
1
2
98
в подкрепа на кауза или организация?
10. Купували ли сте си стоки, които подкрепят кауза или организация?
1
2
98
11. (Ако ДА, моля посочете какви).....................................................................................
12. Участвали ли сте в благотворителни акции, организирани от Вашия работодател
(доброволен труд, дарителство по ведомост, събиране на средства, организирано
1
2
98
от работодателя или др). (Ако ДА, моля посочете как)..............................................
13. Подкрепяли ли сте гражданска организация или човек в нужда чрез доброволен
1
2
98
труд?
14. Дарявали ли сте на човек в нужда?
1
2
98
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4.2 На пазара има продукти, чрез купуването на които, Вие може да подкрепите кауза или
организация. Представете си, че има два еднакви продукта, с еднакво качество, единият от които
подкрепя “добра кауза”. В кой от случаите бихте избрали този продукт? (един отговор)
1. Бих избрал този продукт, дори и да е по-скъп
2. Бих избрал този продукт, само ако цената не е по-висока от цената на другия
3. Бих избрал по-евтиния продукт независимо дали подкрепя кауза или не
98. Не мога да преценя
4.3 Има компании, които даряват средства, за да подкрепят различни обществени каузи (като
дарения за лечение на хора, за деца в домове, за хора с увреждания, за училища и църкви и много
други). Според Вас, какви са техните мотиви да правят това? ( посочете до 2 отговора)
1. Правят го, за да популяризират името на компанията
2. Правят го, защото наистина искат да помогнат на нуждаещите се
3. Правят го като индулгенция за опрощаване на греховете
4. Правят го, защото другите го правят
5. Правят го, защото имат толкова много пари, че не знаят какво да правят с тях
98. Не мога да преценя
4.4 Участвали ли сте някога в някоя от следните дейности / организации? ( всеки верен отговор)
1. Изпращане на СМС за благотворителна кампания
2. Индивидуално парично дарение
3. Материално дарение (дрехи, обувки, книги)
4. Доброволен труд за определени групи (деца лишени от родителска грижа, хора в
неравностойно положение, училища, болни хора)
5. Доброволен труд за облагородяване на средата ( почистване или озеленяване на
градинки, околоблокови пространства, малък ремонт на улицата/детската площадка)
6. Публични обсъждания, обществени събрания, форуми по важни за общността теми
7. Срещи за решаване на проблем в квартала/махалата
8. Гражданска инициатива (като например защита на Иракли, Сухиндол)
9. НПО/гражданско сдружение
10. Политическа партия
11. Синдикална организация
12. Клуб, дори и неформален
13. Протест
14. Читалище
15. Доброволческа организация
16. Благотворителна кампания
17. Онлайн форуми
18. Блогове
19. Онлайн петиции/подписки
4.5 Ако сте участвали, какви са мотивите Ви за предприемане на дадено действие?
(Моля, запишете до 2 отговора.)
1) .....................................................................................................................
2) .....................................................................................................................
4.6 Имате ли доверие в неправителствените организации? (един отговор)
1. Да
 преминете към въпрос № 4.7
2. Не
 преминете към въпрос № 4.8
98. Не мога да преценя
 преминете към въпрос № 4.9
4.7 Ако ДА, защо се доверявате? ................................................................................................................
4.8 Ако НЕ, защо? ..........................................................................................................................................
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4.9 Кои са най-автентичните представители на гражданското общество?( всеки верен отговор)
1. Еколозите
2. Студентите
3. Пенсионерите
4. Футболните фенове
5. Фермерите
6. Местните общности
7. Неправителствените организации
8. Синдикатите
9. Всички изброени
10. Други .............................................................................
99. В България няма автентично (истинско) гражданско общество
4.10 Какво, според Вас, е влиянието на гражданското общество върху процеса на формиране на
политики в страната? (един отговор)
1. Няма влияние
2. Гражданските организации са основен партньор при осъществяването на политики
98. Не мога да преценя
4.11 За да участвате в благотворителна кампания, кой трябва да я организира? (един отговор)
1. Държавна институция
2. Неправителствена организация (НПО)
3. Медия (вестник, радио или телевизия)
4. Голяма частна компания
5. Друг (посочете кой) ..............................................................
98. Инициаторът на благотворителна кампания не влияе на решението ми
99. Нямам доверие на благотворителните кампании
4.12 Според Вас, практиките на корупция в гражданските организации са: (един отговор)
1. Няма такива
2. Отделни случаи
3. Механизъм на действие
98. Не мога да преценя
5.

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

5.1 През последната една година страдали ли сте от някакво заболяване? А потърсихте ли медицинска
помощ?(Попълвайте таблицата по редове, като ако респондентът е имал някакво заболяване, но не е
търсил помощ, попитайте за причината по следващия списък и я отбележете в последната колона)
1. Знам какви лекарства ми трябват за това и направо си ги купувам
2. Наблизо няма лекар или здравно заведение
3. Нямам вяра на лекарите
4. Нямам пари
5. Проблемът беше маловажен и не си струваше усилията
6. Друго (запишете го в последната колона на следващата таблица)
Боледувах
Потърсих
Ако НЕ сте търсили, защо?
от ...
медицинска помощ (Посочете един отговор от горния списък)
1. Хронично заболяване
1
2
1 2 3 4 5 6 ....................................
2. Травма
1
2
1 2 3 4 5 6 ....................................
3. Тежък грип
1
2
1 2 3 4 5 6 ....................................
4. Лек грип/настинка
1
2
1 2 3 4 5 6 ....................................
5. Друго ..........................
1
2
1 2 3 4 5 6 ....................................
99. Не съм боледувал
99
 преминете на въпрос № 5.8
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Въпроси от 5.2 до 5.7 включително се задават САМО, ако РЕСПОНДЕНТЪТ Е ПОТЪРСИЛ
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЗА ПОНЕ ЕДНО ЗАБОЛЯВАНЕ
5.2 От кого потърсихте медицинска помощ? ( всеки верен отговор)
1. Личен лекар
2. Лекар – специалист
3. Болница
4. Частна клиника
5. Бърза помощ
6. Друго ..........................................................
5.3 Лекарите дадоха ли Ви ясна и разбираема информация за Вашето здравословно състояние и
възможните методи за лечение? (един отговор)
1. Да, във всички случаи
2. Да, но само в някои случаи
3. Не
5.4 Определете медицинската помощ, която получихте през последната година:(един отговор на ред)
1. Лесно достъпна (добре организирана)
2.
Трудно достъпна (бюрократична)
1. Качествена
2.
Некачествена
1. Навременна
2.
Закъсняла
1. Безплатна
2.
На достъпна цена
3.
Скъпа
5.5 Потърсихте ли и второ медицинско мнение за състоянието си? (един отговор)
1.
Да
2.
Не
5.6 Налагало ли Ви се е да доплащате за медицински услуги през последната година? (един отговор)
1.
Да
 преминете на въпрос № 5.7
2.
Не
 преминете на въпрос № 5.8
5.7 За какво доплатихте? ( всеки верен отговор)
1. Изследвания
2. Лекарства
3. Консумативи
4. Престой в болницата
5. Следболнична терапия
6. Друго .............................................................
5.8 Запознат ли сте с правата, които имат здравноосигурените лица? (един отговор)
1. Да, с всички права
2. Да, но само с някои права
3. Не
5.9 От кого/откъде получавате информация за Вашите здравни права? ( всеки верен отговор)
1. Личен лекар
2. Болница
3. Частна клиника
4. Регионален център по здравеопазване
5. Национална здравно-осигурителна каса
6. Роднини или познати
7. Телевизия
8. Вестници
9. Интернет
10. Адвокат
11. Друг (кой) ............................................................
99. Не търся такава информация
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5.10 Кога за последно си правихте профилактичен преглед? (един отговор)
1. Преди най-много 6 месеца
 преминете на въпрос № 5.12
2. Между 6 месеца и 1 година
3. Преди повече от една година
4. Никога
 преминете на въпрос № 5.11
5.11 Каква е най-съществената причина да не сте си правили преглед? (един отговор)
1. Личният ми лекар не ме уведомява
2. Няма направления
3. Нямам време
4. Не вярвам в профилактиката
5. Страх ме от резултата
6. И да ми открият нещо, няма да го лекуват
7. Друго .............................................................
5.12 Случвало ли Ви се е някое от следните нарушения на здравните ви права? ( всеки верен отговор)
1. Груб или нелюбезен персонал в здравно/болнично заведение
2. Лечението ви е закъсняло/отказано заради липса на подходяща или некачествена медицинска апаратура
3. Лечението ви е закъсняло/отказано, защото няма необходимите лекарства в аптеките или в болницата
4. Лечението ви е закъсняло/отказано поради липса на направления към специалист или друга
бюрократична пречка
5. Лечението ви е закъсняло/отказано поради невъзможност да се ползвате от скъпа апаратура или
консумативи за изследване
6. Лоши хигиенни условия в здравно/болнично заведение
7. Поискано ви е нерегламентирано плащане за лекар, медицинска сестра или санитар
8. Поискано ви е нерегламентирано плащане от болница за хоспитализация, медикаменти или медицински
консумативи
9. Поставена ви е неправилна диагноза
10. Потърсили сте Бърза помощ, но тя е дошла с голямо закъснение
11. Предписано ви е неправилно лечение
5.13 Ако Ви се е случвало някое от горните нарушения, потърсихте ли начин да защитите правата си?
(един отговор)
1. Да
 преминете на въпрос № 5.14
2. Не
 преминете на въпрос № 5.21
5.14 Към кого се обърнахте? ( всеки верен отговор)
1. Арбитражна комисия към Лекарския съюз  преминете на въпрос № 5.15
2. Директор на здравно заведение
 преминете на въпрос № 5.16
3. НЗОК
 преминете на въпрос № 5.17
4. Омбудсман
 преминете на въпрос № 5.18
5. Районен център по здравеопазване
 преминете на въпрос № 5.19
6. Съд
 преминете на въпрос № 5.20
7. Друго .............................................................
5.15 Как бихте описали действията на арбитражната комисия към Лекарския съюз в отговор на
Вашата жалба? (един отговор на всеки ред)
Оценка
Не мога да преценя
1. Много бързи
<─1──2──3──4──5─> Много мудни
98
2. Напълно компетентни <─1──2──3──4──5─> Напълно некомпетентни
98
3. Напълно отговорни <─1──2──3──4──5─> Напълно безотговорни
98
4. Напълно ефективни <─1──2──3──4──5─> Напълно безполезни
98
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5.16 Как бихте описали действията на директора на здравното заведение в отговор на Вашата жалба?
(един отговор на всеки ред)
Оценка
Не мога да преценя
1. Много бързи
<─1──2──3──4──5─> Много мудни
98
2. Напълно компетентни <─1──2──3──4──5─> Напълно некомпетентни
98
3. Напълно отговорни <─1──2──3──4──5─> Напълно безотговорни
98
4. Напълно ефективни <─1──2──3──4──5─> Напълно безполезни
98
5.17 Как бихте описали действията на НЗОК в отговор на Вашата жалба? (един отговор на всеки ред)
Оценка
Не мога да преценя
1. Много бързи
<─1──2──3──4──5─> Много мудни
98
2. Напълно компетентни <─1──2──3──4──5─> Напълно некомпетентни
98
3. Напълно отговорни <─1──2──3──4──5─> Напълно безотговорни
98
4. Напълно ефективни <─1──2──3──4──5─> Напълно безполезни
98
5.18 Как бихте описали действията на омбудсмана в отговор на Вашата жалба?
(един отговор на всеки ред)
Оценка
Не мога да преценя
1. Много бързи
<─1──2──3──4──5─> Много мудни
98
2. Напълно компетентни <─1──2──3──4──5─> Напълно некомпетентни
98
3. Напълно отговорни <─1──2──3──4──5─> Напълно безотговорни
98
4. Напълно ефективни <─1──2──3──4──5─> Напълно безполезни
98
5.19 Как бихте описали действията на районния център по здравеопазване в отговор на Вашата
жалба? (един отговор на всеки ред)
Оценка
Не мога да преценя
1. Много бързи
<─1──2──3──4──5─> Много мудни
98
2. Напълно компетентни <─1──2──3──4──5─> Напълно некомпетентни
98
3. Напълно отговорни <─1──2──3──4──5─> Напълно безотговорни
98
4. Напълно ефективни <─1──2──3──4──5─> Напълно безполезни
98
5.20 Как бихте описали действията на съда в отговор на Вашата жалба? (един отговор на всеки ред)
Оценка
Не мога да преценя
1. Много бързи
<─1──2──3──4──5─> Много мудни
98
2. Напълно компетентни <─1──2──3──4──5─> Напълно некомпетентни
98
3. Напълно отговорни <─1──2──3──4──5─> Напълно безотговорни
98
4. Напълно ефективни <─1──2──3──4──5─> Напълно безполезни
98
5.21 Каква е най-съществената причина да не потърсите начин да защитите правата си?
(един отговор)
1. Не знам към кого да се обърна
2. Нямам пари
3. Нямам време за губене
4. Никой няма да ми обърне внимание
5. Не вярвам, че нещо ще се промени
6. Друго ..................................................
5.22 По Ваше мнение, съдът може ли да Ви осигури защита при нарушение на здравните Ви права?
(един отговор)
1. Да
 преминете на въпрос № 6.1
2. Не
 преминете на въпрос № 5.23
98. Не мога да преценя  преминете на въпрос № 6.1
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5.23 Ако мислите, че не може, какви са ДВЕТЕ най-важни причина за това? (до 2 възможни отговора)
1. В законите няма процедури за защита на здравните права на гражданите
2. Хората не познават здравните си права
3. Хората не познават съдебните процедури
4. Съдебното производство е бавно и скъпо
5. Съдебната система е също толкова корумпирана, както и здравната
6. В законите няма процедури за защита на здравните права на гражданите
7. Друго (моля, посочете) .........................................................................................................
6.

ПАСПОРТЕН БЛОК
Мъж
1

6.1 Пол на респондента (един отговор)
6.2 Дата на раждане/ възраст

Ден

Жена
2
Месец

6.3 Тип населено място (един отговор)
Столица
Областен град
Друг град
1
2
3

Година

Възраст
...................г.

Село
4

6.4 Какво е Вашето образование (последна завършена степен)? (един отговор)
По-ниско от начално
Висше
Полувисше Средно
Основно Начално
1
2
3
4
5
6
Въпрос № 7.5 САМО КЪМ ЛИЦАТА С ВИСШЕ И ПОЛУВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
6.5 Кое/кои са висшите учебни заведения, които сте завършили и коя е годината на завършване?
ВУЗ
Година на завършване
.......................................................................................
............................г.
.......................................................................................
............................г.
.......................................................................................
............................г.
6.6 Какъв е Вашият социален статус в момента? (един отговор)
Работите
Учите
Учите и
В отпуск по Домакиня Безработен
работите майчинство
1
2
3
4
5
6

Работещ
пенсионер
7

Неработещ
пенсионер
8

6.7 Какъв е Вашият брачен статус в момента? (един отговор)
1.
Неженен/неомъжена
2.
Живеете с партньор/ка без да е сключван брак
3.
Женен/омъжена, съжителства със съпруга/та
4.
Женен/омъжена, живеят разделени със съпруга/та
5.
Разведен/а
6.
Вдовец/вдовица
6.8 От колко души, в това число и децата, които живеят с Вас, се състои Вашето домакинство?
(запишете с цифри на всеки ред, ако няма такива, запишете нула )
1. Брой души под 18 години
.................
2. Брой души на 18 и повече години
.................
6.9 Какъв е общият чист месечен доход на Вашето домакинство?

....................... лв

6.10 Имате ли здравна осигуровка? (един отговор)
 преминете на въпрос № 6.11
1. Да
2. Не
 преминете на въпрос № 6.12
98. Не знам
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6.11 Плащате ли редовно здравните вноски? (един отговор)
1. Да
 преминете на въпрос № 6.13
2. Не
 преминете на въпрос № 6.12
98. Не знам
 преминете на въпрос № 6.13
6.12 Защо не плащате редовно здравните вноски? (един отговор)
1. Загубих работата си
2. Бях в чужбина
3. Работя на черно
4. Друго (посочете какво).................................................................
6.13 Каква е Вашата етническа принадлежност? (един отговор)
Друга (моля, посочете каква)
Българска Турска
Ромска
1
2
3
4
........................................
6.14 Каква е Вашата религиозна принадлежност? (един отговор)
Източно православие
1.
2.
Католицизъм
3.
Протестантство
4.
Ислям
5.
Друга (моля, посочете каква).....................................
99. Нямам такава

ТОЗИ ДОКЛАД СЕ ПОПЪЛВА СЛЕД КРАЯ НА ИНТЕРВЮТО!
ДОКЛАД НА АНКЕТЬОРА
Имате ли някакви коментари относно проведеното интервю? Случи ли се нещо необичайно по време на
интервюто? Присъстваха ли други хора по време на провеждането? Трудности при отговора на въпросите?
Ако да, при кои от тях? Репондентът заинтересован ли беше или не, съдейства или не?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Анкетьор:
Долуподписаният/та ................................................................................................................. декларирам, че
интервюто е проведено съгласно получената инструкция:
__________________
Супервайзър:
Долуподписаният/та ................................................................................................................. декларирам, че
интервюто е проверено съгласно получената инструкция:
__________________
Ако имате въпроси във връзка с изследването, можете да се свържете с нас на следните
телефони:
Координатор на изследването: Драгомира Белчева (02) 930 66 65
Ръководител на изследването: н.с. І ст. д-р Алексей Пампоров: (02) 930 66 68
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