Въпросник за преброяване 2021 г.

ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ
Област (жупания)

Град/Община

Населено място

Улица

Номер и допълнение към номера

Колко лица живеят в жилището?

Забележка

ДАННИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА
СПИСЪК „ЧЛЕНОВЕ НА ДОМАКИНСТВАТА“
Отбелязвайте лицето в това домакинство, което е
на референтното лице

Лицето №

Личен
идентифика
ционен №
(хрв. OIB)

Фамилно
име

Собствено
име

Пол

Дата на
раждане

Отношение
на лицето
към главата
на
домакинство
то

Майка
(мащеха)

Съпруг/съпруга;
Извънбрачен
партньор/партньорка;
Баща (втори
Регистрираното
баща)
партньорство;
Нерегистрираното
партньорство (от един и
същ пол)

1
...
Отношение на лицето към главата на домакинството
1 Глава на домакинството

2 Съпруг/Съпруга

3 Извънбрачен партньор/партньорка

4 Регистрираното партньорство (от един и същ
пол)

5 Нерегистрираното партньорство (от един и
същ пол)
7 Баща/майка или втори баща/мащеха

6 Син/дъщеря или доведен син/дъщеря
8 Брат/сестра

9 Дядо/баба

10 Внук/внука

11 Прадядо/прабаба

12 Правнук/правнука

13 Зет/снаха

14 Свекър/свекърва; тъст/тъща

15 Брат/сестра на съпруга/съпругата

16 Друго родствено лице

17 Друго неродствено лице

1

Въпросник за преброяване 2021 г.
ДАННИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА
1. Основа за използване на жилището
Сродство със собственика или наемателя на

 Частна собственост или съсобственост

 жилището

 Наемател със свободно уговорен наем
 Други основи за използване на жилището

 Наемател със защитен наем

2. Използва ли вашето домакинство земеделска земя, собствена или наета, по-голяма от 10 ара
(1000 m²) - (обработваема земя, овощни градини, лозя, маслинови горички, ливади, пасища и др.)?
 Да

 Не

3. Имате ли в домакинството си поне 1 глава едър добитък (говеда, овце, кози, свине, коне) или 10
броя домашни птици или 10 кошера?
 Да
 Не
Забележка

ДАННИ ЗА АПАРТАМЕНТА
1. Как се използва жилищна единица?
 Само за жилище

 За жилище и извършване на дейности

2. Каква собственост е жилището?
Частно

 (физическо
лице)

Юридическо

 лице

 Държава/град/община

Църква/религио

 зна общност

 Друго

3. Колко е общата застроена площ на жилището в m²?

4. Колко стаи има в жилището?

5a. Има ли кухня, част от жилището, която е предназначена за готвене/приготвяне на храна?
 Да
 Не
5b. Колко е общата площ на кухнята, част от жилището, която е предназначена за
готвене/приготвяне на ястия в m²?
 До 4 m²
 4m² и повече
6. Има ли жилището баня (вана или душ)?
 Да
 Не
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ДАННИ ЗА АПАРТАМЕНТА
7. Има ли жилището тоалетна, независимо дали е в отделна стая или в банята и каква е?
На промиване (тоалетно казанче под

 налягане)

 Без промиване

 Няма тоалетна.

8. Има ли водопроводни тръби в жилището и с какво са свързани?
Друго (дъждовна вода, кладенец, казанче и

 Обществена мрежа

 др.)

 Не

9. Има ли канализация в жилището и с какво е свързана?
 Обществена мрежа

 Септична, черна яма или друго

Изпускане в околната

 среда

 Не

10. Има ли електрически инсталации в поне една стая на жилището?
 Да
 Не
11. Има ли газови инсталации в поне една стая на жилището?
Да
Не


12. Как се отопляваше жилището през последния отоплителен сезон?
 Парно от централен източник

 Парно от източника в сграда или жилището

 Печка, камина, готварска печка и др.

 Климатик

 Жилището не се отоплява.
13. Какъв вид енергиен източник е бил използван за отопление на жилището през последния
отоплителен сезон?
 Дърва за огрев

 Природен газ

 Мазут (допълнително леко)

 мазут и др.)

 Електричество

 Слънчева енергия

 Дървесни пелети или брикети

 Термопомпа (всички видове)

Други невъзобновяеми енергийни източници (въглища,

 Други възобновяеми енергийни източници
14. Има ли жилището климатик?
 Да
 Не
15. В какъв тип сграда се намира този жилище?
Изключително или предимно

 жилищна сграда

Предимно нежилищна

 сграда
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Жилище в сграда от домове,

 манастири и др.
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ДАННИ ЗА АПАРТАМЕНТА
16. Колко жилища има в сградата?
 1 жилище

 2 жилища

 3 и повече жилища

17. Каква е позицията на жилището?
 Мазе

 Сутерен

 Партер

 Етаж

Жилище на два или

 повече етажа

18. На кой етаж е жилището? Въведете номера на етажа ______________.

19. През коя година е построена сградата, в която се намира жилището?
 Недовършени апартаменти
Забележка

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО
1. Кой предоставя данните за лицето?
 Лицето лично
 Член на домакинството
2. Юридическо семейно положение
 Неженен/неомъжена

 Женен/омъжена

Регистрирано партньорство (от един и същ
 пол)

 Вдовец/вдовица

 Разведен/разведена

3. Вид общност в която лицето живее
 В брак
Регистрирано партньорство (от един и същ

 пол)

 Извънбрачно съжителство
 Нерегистрирано партньорство (от един и същ пол)

 Лице без съпруг или съжител или партньор в живота
4. Брой живородени деца
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ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО
5. Дали лицето има постоянно пребиваване на този адрес?
 Да
 Не
6. Лицето присъства ли в критичния момент на преброяването (31 август 2021 г. в 24:00)?
 Да
 Не
7a. Местоживеене
 Хърватия

 Друга страна

(7a.) Област (жупания)

(7a.) Град/община

(7a.) Населено място

(7a.) Улица на жилище

(7a.) Номер и допълнение

(7a.) Държава на местоживеене

8a. Причина за присъствие в това място (населено място)
 Работа

 Образование

Семейни

 причини

Бежанец/лица,

 търсещи

 Земетресение

убежище

Други

 причини

8aa. Възнамерява ли лицето да се върне на мястото на пребиваване след рехабилитацията или
възстановяването на повредения дом?
 Да

 Не

 Не зная

9a. Колко време лицето присъства на това място (населено място)?
По-малко

 от 1 месец

 1 месец

 2 месеца

 3 месеца

 4 месеца

 5 месеца

 6 месеца

 7 месеца

 8 месеца

 9 месеца

 10 месеца

 11 месеца

 Една година и повече

10a. Колко дълго лицето възнамерява да присъства на това място (населено място)?
По-малко

 от 1 месец

 1 месец

 2 месеца

 3 месеца

 4 месеца

 5 месеца

 7 месеца

 8 месеца

 9 месеца

 10 месеца

 11 месеца

 Една година и повече
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 6 месеца
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ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО
11a. Честота на прибиране в местоживеенето
 Седмично
 Рядко
7b. Място на отсъствие
 Хърватия

 Друга страна

(7b.) Област (жупания) на отсъствие

(7b.) Град/община на отсъствие

(7b.) Населено място на отсъствие

(7b.) Улица на отсъствие

(7b.) Номер и допълнение към номера

(7b.) Държава на отсъствие

8b. Причина за отсъствие в страната
 Работа

 Образование

Семейни

 причини

 Земетресение

 Други причини

8c. Причина за отсъствие в чужбина
Работа (изключена работа в дипломатически мисии на Република Хърватия в чужбина или със статут на

 командирован работник)

 Работа в дипломатически мисии на Република Хърватия в чужбина; командировани работници
Пребивава като член на семейството на наето лице (изключена работа в дипломатически мисии на Република

 Хърватия в чужбина или със статут на командирован работник)

Пребивава като член на семейството на наето лице което работи в дипломатически мисии на Република

 Хърватия в чужбина или със статут на командирован работник
Образование (само за лица, чиито

 членове на домакинството пребивават

 Земетресение

 Други причини

в страната)

8bb. Възнамерява ли лицето да се върне на мястото на пребиваване след рехабилитацията или
възстановяването на повредения дом?
 Да

 Не

 Не зная
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ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО
9bc. От колко време лицето отсъства?
По-малко

 от 1 месец

 1 месец

 2 месеца

 3 месеца

 4 месеца

 5 месеца

 6 месеца

 7 месеца

 8 месеца

 9 месеца

 10 месеца

 11 месеца

 Една година и повече

10bc. Колко дълго лицето възнамерява да отсъства?
По-малко

 от 1 месец

 1 месец

 2 месеца

 3 месеца

 4 месеца

 5 месеца

 7 месеца

 8 месеца

 9 месеца

 10 месеца

 11 месеца

 Една година и повече

11bc. Честота на връщане на този адрес
 Седмично
 Рядко
12. Месторождение на лицето
 Хърватия

 Чужбина

(12.) Област на раждане на лицето

(12.) Град/община на раждане на лицето

(12.) Населено място на раждане

(12.) Страна на раждане

13. Мястото на пребиваване на майката по време на раждането на лицето
 Хърватия
 Чужбина
(13.) Област (жупания) на пребиваване на майката по време на раждането на лицето

(13.) Град/община на пребиваване на майката по време на раждането на лицето

(13.) Населеното място на пребиваване на майката по време на раждането на лицето
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ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО
(13.) Страната на пребиваване на майката по време на раждането на лицето

14. Живее ли лицето непрекъснато в населеното място?
 Да
 Не
14a. Откъде се е преместило лицето?
От друго населено място в

 Република Хърватия

 От чужбина

(14a.) Област (жупания) от където се е преместило лицето

(14a.) Град/община от където се е преместило лицето

(14a.) Населено място от където се е преместило лицето

(14a.) Чужда страна от където се е преместило лицето

14b. Година на преместване

14.b.1. За 2020 да се въведе и месец

14c. Причина за преместване
 Работа

 Образование

 Семейни причини

 Завръщане (бившо изгнание)

 Връщане (бивш бежанец)

 Миграция на сила (лице, търсещо убежище, бежанец)

 Земетресение

 Друго

15. Дали лицето някога е пребивавало извън Република Хърватия непрекъснато в продължение
една година или повече?
 Да

 Не

 Пребивава и сега

15a. Последна страна на пребиваване (преди пристигане в Република Хърватия)
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ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО
15b. Година на пристигане в Република Хърватия

15c. Причина за пребиваване в чужбина
 Работа

 Образование

Семейни

 причини

 Бежанец

 Други причини

16. Гражданство
 Хърватско

 Хърватско и друго

 Чуждестранно

16a. Какво е другото гражданство?

16b. Чуждо гражданство

17. Националност

18. Майчин език

19. Вероизповедание

20. Религиозна общност

 Не съм член на никоя църква или религиозна общност

9

 Без гражданство
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ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО
21. Най-високата получена степен на образование
 Без образование

 Незавършено начално училище

 Начално училище

 години

Средно специално образование в продължение 1 – 3

Средно специално образование в продължение 4

 или повече години

Висше училище, кратко професионално обучение

 (инженер, кандидат)

След дипломно магистърско научно обучение

Висше училище, I.(VI.) степен на факултета, пред

 дипломно специално обучение - (инженер,
професионален бакалавър)

Професионално бакалавърско обучение с
продължителност най-малко 4 години,
 специализирано дипломно професионално
обучение (дипломиран, професионален
специалист)
Факултет, Академия на изкуствата, пред дипломно
университетско обучение, магистърско и
 интегрирано пред дипломно и магистърско
университетско обучение (дипломиран инженер,
магистър)

 (mr.sc., mr.art.)

 Гимназия

Пред дипломно университетско обучение

 (университетски бакалавър)

След дипломно професионално университетско

 обучение, след дипломно специализирано обучение
(магистърска степен, университетски специалист)

 Научна степен „доктор“

21a. Колко години в началното училище сте завършили?
[въведете 1-7]

22. Посещавате ли училище, факултет или програма за предучилищна възраст?
 Да

 Не

22a. Какво ниво на образование посещавате?
Програма за предучилищно образование

 (детска градина, детски ясли)

 1 – 4 клас основно училище

 5 – 8 клас основно училище

 Промишлено и занаятчийско средно специално училище

Техническо и подобно средно специално

 училище

 Средно училище по изкуствата

 Гимназия

 Кратко професионално обучение

 Пред дипломно професионално обучение

 Специално дипломно професионално обучение

 Пред дипломно университетско обучение

 обучение, магистърско университетско обучение

 След дипломно специализирано обучение

 След дипломно университетско обучение - докторат

Интегрирано пред дипломно и магистърско университетско
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ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО
23. Място на обучение/програма за обучение/предучилищно образование
 Хърватия
 Чужбина
(23.) Област (жупания) на обучение/програма за обучение/предучилищно образование

(23.) Град/община на обучение/програма за обучение/предучилищно образование

(23.) Населено място на обучение/програма за обучение/предучилищно образование

(23.) Улица на обучение/програма за обучение/предучилищно образование

(23.) Номер и допълнение към номера на улицата на обучение/програма за обучение/предучилищно
образование

(23.) Чужда държава, в която лицето се обучава / посещава програма за обучение / предучилищно
образование

24. Колко често се връщате от мястото на обучение / посещение на обучение / предучилищно
образование до мястото на пребиваване?
Ежедневно (или повече

 пъти седмично)

 Седмично

Рядко (месечно, ежегодно,

 от време на време)

Дистанционно

 обучение или у
дома

25. С какъв транспорт се придвижвате ежедневно до учебното заведение (изберете едно средство,
чрез което се пресича най-голямото разстояние)?
 Автомобил (лицето е водачът)

 Автомобил (лицето е спътник)

 Автобус

 Трамвай

 Влак

 Велосипед

 Мотоциклет

 Други видове на транспорта (кораб, и т.н.)

 Пеша
26. От 25 до 31 август извършвахте ли някаква работа срещу заплащане в брой или в натура или сте
работили като неплатен помощник в семеен бизнес в продължение на поне един час? Тук не е
включено производството на стоки или услуги (например селскостопански), предназначени главно
или изключително за собственото крайно потребление на домакинството (изберете НЕ). Работата
от вкъщи поради COVID-19 се равнява на работата на работното място.
 Да

 Не, но имам работа, към която ще се върна
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 Не
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ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО
27. През август търсехте ли работа или се опитахте да създадете собствена фирма, занаят, ферма
или самостоятелна заетост?
 Да
 Не
28. Ако ви предложеха работа сега, бихте ли могли да започнете да работите през следващите две
седмици?
 Да
 Не
29. Позиция на работа от 25 до 31 август
 Работите за работодател в който и да било сектор на собствеността.
Работите във вашата собствена фирма, занаят, извършвате свободна професия или във ферма и НЕ наемате

 работници.

Работите във вашата собствена фирма, занаят, извършвате свободна професия или във ферма и НАЕМАТЕ

 работници.

 Работите като подпомагащ член (без заплащане) в семейна ферма, занаят, фирма или свободна професия.
 Други форми на заетост

30. Професия

30a. Изберете подходящата група професии, в която работите (примери за професии са дадени в
скоби)
Законодатели, длъжностни лица и директори (депутат, държавен секретар, директори на образователни
институции, директор на здравни заведения, директор на социални заведения, ръководители на професионални
 камари, лидери на политически партии, председатели на съдилища, търговски директори, директори на
производства, директори на хотели и др.)
Учени, инженери и експерти (лекар, главна медицинска сестра, зъболекар, физиотерапевт, фармацевт,

 ветеринарен лекар, учител, университетски професор, магистрат, финансов експерт, програмист, химик,
архитект, графичен дизайнер, свещеник, журналист, актьор, режисьор и др.)
Техници и професионални сътрудници (продавач, техник за машини и оборудване, технолог за производство на

 вино, лабораторен техник, медицинска сестра, оптик, професионален спортист, бизнес секретар,
застрахователен агент, фотограф, главен готвач, дизайнер, капитан на лодка, пилот и др.)
Административни служители (счетоводител, банков служител, административен служител, складист, пощенски

 служител, рецепционист, интервюиращ и др.)

Сервизни и търговски професии (полицай, охрана, пожарникар, консиерж, управител на магазин, продавач,

 касиер, сервитьор, готвач, фризьор, козметик, бавачка, екскурзовод, инструктор по шофиране и др.)
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Земеделски стопани, лесовъди, риболовци, ловци (фермер, овощар, лозар, животновъд, птицевъд, пчелар,

 градинар и др.)

Професии в занаятите и индивидуалното производство (строител, зидар, автомеханик, водопроводчик,

 дърводелец, ключар, монтьор на метални конструкции, монтажник на телекомуникационни устройства,
електротехник, тапицер, шивачка, пекар, месар, обущар, водолаз, деминер и др.)
Оператори на машини и оборудване, промишлени производители и монтажници на продукти (оператор на

 циркуляри, оператор на преса за текстил, работник в котелно помещение, шофьор на камион, машинист,
машинист на мотокар, вулканизатор, кормчия, моряк и др.)
Прости професии (чистач, камериерка, производствен работник, ръчен опаковчик, помощник в строителството,

 берач на плодове и зеленчуци, селскостопански работник, събирач на дърва, приготвител на бърза храна, мияч
на чинии, уличен продавач, доставчик и др.)

 Военни професии (офицер, подофицер, командир, войник, кадет и др.)
31. Дейност

31a. Изберете подходящата група дейности на фирмата, занаятът, институцията или друг бизнес
субект, в който работите (примери за дейности са дадени в скоби)
Земеделие, горско стопанство и риболов (зърнени култури, овощарство, лозарство, животновъдство, риболов,

 лов и др.)

Минно дело и добив (добив на суров нефт и газ, обслужващи дейности, свързани с добива на нефт и газ,

 кариери, чакълни ями, солници и др.)

Преработваща промишленост (производство на хранителни продукти, производство на метални изделия,
производство на машини, производство на моторни превозни средства, корабостроене, печатарство,
 каменоделство, дървообработване, ремонт и поддръжка на машини, кораби, самолети, железопътни превозни
средства и др.). ИЗКЛЮЧВА: ремонт на моторни превозни средства и мотоциклети, ремонт на компютри и
комуникационно оборудване и предмети за лична и битова употреба.
Доставка на електроенергия, газ и пара (производство, пренос, разпределение и търговия с електроенергия,

 производство, разпределение и търговия с газ, доставка на пара и др.)

Водоснабдяване; изхвърляне на отпадъчни води, управление на отпадъците и дейности по възстановяване на

 околната среда (събиране, третиране и обезвреждане на отпадъци, рециклиране, разминиране и др.)

Строителство (строителство на сгради, гражданско строителство, електроинсталационни работи, изолационни
работи, монтаж на водоснабдителни, канализационни и газови инсталации и инсталации за отопление и
 климатизация, монтаж на дърводелски, бояджийски и стъкларски работи, дейности по обработката на метали и
др.)
Търговия на едро и дребно и търговско посредничество; ремонт на моторни превозни средства и мотоциклети

 (ВКЛЮЧВА: автомивка, аптека)

Транспорт и съхранение (сухопътен, воден и въздушен транспорт, таксиметров транспорт, тръбопровод,

 паркинг, пощенски и куриерски дейности и др.)

Дейности по настаняване и хранене (хотели, курорти, лагери, студентски и ученически общежития,

 ресторантьорство, сладкарници, печене на плодове, барове, кетъринг и др.)
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Информация и комуникации (издателство, филмова и телевизионна продукция, радио и телевизионно

 излъчване, звукозапис, телекомуникации, компютърно програмиране и консултации, интернет портали,
информационни агенции и др.)
Финансови и застрахователни дейности (банки, обменни бюра, застрахователни компании, пенсионни фондове,

 стокови борси и др.)

Бизнес с недвижими имоти (покупка и продажба, отдаване под наем или управление на недвижими имоти,

 агенции за недвижими имоти и др.)

Професионални, научни и технически дейности (юридически и счетоводни дейности, адвокатски кантори,
счетоводни услуги, одит, данъчни консултации, архитектурни и инженерни дейности, изследвания и
 експериментални разработки в областта на природните, техническите и социалните науки, маркетинг, пазарни
проучвания, графичен дизайн, фотографски дейности, преводачески дейности, ветеринарни дейности,
метеорология и др.)
Административни и спомагателни услуги (отдаване под наем (с изключение на недвижими имоти), агенции по
заетостта, туристически агенции, частни охранителни дейности, управление на сгради, почистване на сгради и
 обекти, дератизация, озеленяване и поддържане на зелени площи и гробища, административни и помощни
офис дейности, повиквателни центрове, опаковъчни услуги и др.)
Публична администрация и отбрана; задължително социално осигуряване (съдебни органи, пожарни служби,

 министерства, държавна администрация, митническа администрация, полиция, задължително пенсионно и
здравно осигуряване и др.)
Образование (предучилищно, основно и средно образование, висше образование, автошколи, образование в

 областта на спорта, отдиха и културата, курсове, неопределени по нива и др.)

Здравна защита и социална грижа (болници, здравни заведения, стоматология, домове за възрастни хора и

 хора с увреждания, център за социални грижи и др.)

Изкуства, развлечения, спорт и отдих (работа на културни институции, театри, музеи, архиви, библиотеки,

 ботанически и зоологически градини, природни резервати, увеселителни и тематични паркове, букмейкъри,
експлоатация на спортни съоръжения, спортни клубове, фитнес центрове, яхтени дейности и др.)
Други обслужващи дейности (членски организации, асоциации, профсъюзи, религиозни организации,
политически организации, химически чистачки, фризьорски и козметични салони, погребални дейности, ремонт
 на компютри и комуникационно оборудване, ремонт на мебели, обувки, облекло, електрически уреди, бижута,
часовници и др.)
Дейности на домакинствата като работодатели; домакински дейности, които произвеждат различни стоки и

 извършват различни услуги за собствени нужди

Дейности на екстериториални организации и органи (чуждестранни дипломатически и консулски представителства,

 международни организации и др.)

32. Коя от следните категории най-добре описва вашата позиция в дейността в периода от 25 до 31
август?
 Ученик или студент


Производство на стоки за собствена
консумация

 Неспособен за работа
Вие сте в състояние да работите, но в момента не

 работите.

 Домакиня
 Пенсионер
Излежавате наказание лишаване от свобода или

 мярка за неотклонение, възпитание и т.н.
 Друго
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33. Място на работа
 Хърватия

 Чужбина

(33.) Област (жупания) на работа

(33.) Град/Община на работа

(33.) Населено място на работа

(33.) Номер и допълнение към номера на
работа

(33.) Улица на работа

(33.) Държава на работа

34. Колко често се връщате от работното си място до местоживеенето си?
 Ежедневно (или повече пъти седмично)

 Седмично

 Рядко (месечно, ежегодно, от време на време)

 Лицето работи от дома

35. С какъв транспорт се придвижвате ежедневно до работата (изберете едно средство, с което
преминавате най-голямото разстояние)?
 Автомобил (лицето е водачът)

 Автомобил (лицето е спътник)

 Автобус

 Трамвай

 Влак

 Велосипед

 Мотоциклет

 Други видове на транспорт (кораб, и т.н.)

 Пеша
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36. Кой е главният ви източник на средства за живот? (изберете най-важния източник на доход през
последните 12 месеца)
 Доходи от работа

 Пенсия

 Доходи от имущество

 Социални възнаграждения (помощ)

 Други доходи

 Временна подкрепа от другите

 Без доходи
37. Лицето ранявано ли е като цивилно лице във връзка със обстоятелствата на Отечествената
война?
 Не
 Да
38. Дали във връзка със обстоятелствата на Отечествената война на лицето като цивилно лице
умира ли или изчезва баща/майка, съпруг/съпруга, дете, брат/сестра, дядо/баба, внук/внучка?
 Да
 Не
38a. Какъв е броят на тези хора?

38b.1. Фамилия на
убитото/изчезналото цивилно
лице

38b.2. Име на
убитото/изчезналото
цивилно лице

Забележка
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38b.3. Дата на раждане

