
 

 

 

 

 

 

 
 

 

MONTHLY QUESTIONS 
 

 
 

 

Q1. Какво е сегашното финансово положение на Вашето домакинство в сравнение с това преди 

12 месеца? To се е: 
 

Подобрило значително ....................................... 1 

Подобрило малко................................................. 2 

На същото ниво ................................................... 3 

Влошило малко .................................................... 4 

Влошило значително ........................................... 5 

Не зная .................................................................. 9 

 
 

Q2. Как смятате, че ще се промени финансовото положение на Вашето домакинство през 

следващите 12 месеца? То ще се:  
 

Подобри значително ........................................... 1 

Подобри малко .................................................... 2 

На същото ниво ................................................... 3 

Влоши малко ........................................................ 4 

Влоши значително ............................................... 5 

Не зная .................................................................. 9 

 
 

Q3. Как смятате, че се е променила икономическата ситуация в страната като цяло през 

последните 12 месеца? Тя се е: 
 

Подобрила значително ........................................ 1 

Подобрила малко ................................................. 2 

На същото ниво ................................................... 3 

Влошила малко .................................................... 4 

Влошила значително ........................................... 5 

Не зная .................................................................. 9 

 
 

 

Q4. Как смятате, че ще се развие икономическата ситуация като цяло в страната през 

следващите 12 месеца? Тя ще се: 
 

Подобри значително ........................................... 1 

Подобри малко .................................................... 2 

На същото ниво ................................................... 3 

Влоши малко ........................................................ 4 

Влоши  значително .............................................. 5 

Не зная .................................................................. 9 

 
 

Q5. Като сравнявате сегашните потребителски цени с тези от преди 12 месеца как смятате, че 

те са се променили? Цените са се: 
 

Повишили значително ........................................ 1 

Повишили умерено ............................................. 2 

Повишили малко  ................................................ 3 

Останали на същото ниво ................................... 4 

Паднали ................................................................ 5 

Не зная .................................................................. 9 

 

 
 



 

 

Q51. С какъв процент мислите, че са се променили потребителските цени през 

последните 12 месеца? 
 

......................................% 

 
 

Q6. В сравнение с това, което се е случило през последните 12 месеца, как мислите че 

потребителските цени ще се променят през следващите 12 месеца? Цените ще се: 
 

Увеличават много бързо ..................................... 1 

Увеличават със същия темп ............................... 2 

Увеличават с по-бавен темп ............................... 3 

Останат на приблизително същото ниво ........... 4 

Падат ..................................................................... 5 

Не зная .................................................................. 9 

 
 

 

Q61. С какъв процент мислите, че ще се променят потребителските цени през 

следващите 12 месеца? 
 

......................................% 

 
 

Q7. Как смятате, че ще се промени броят на безработните хора в страната през следващите 12 

месеца? Броят им ще се: 
 

Увеличи бързо ..................................................... 1 

Увеличи плавно ................................................... 2 

Остане на същото ниво ....................................... 3 

Намалее плавно ................................................... 4 

Намалее бързо ...................................................... 5 

Не зная .................................................................. 9 

 
 

Q8. Смятате ли, че сега е подходящият момент хората да купуват обзавеждане за дома като 

мебели, електроника, електрически устройства и т.н.? 
 

Да, сега е подходящият момент ............................................................... 1 

Нито е подходящ моментът, нито не е подходящ .................................. 2 

Не, моментът не е подходящ, покупките трябва да бъдат отложени ... 3 

Не зная ........................................................................................................ 4 

 
 

Q9. В сравнение с изминалите 12 месеца, колко парични средства смятате, че ще изразходвате 

за обзавеждане на дома през следващите 12 месеца? Ще похарчите: 
 

Много повече ....................................................... 1 

Малко повече ....................................................... 2 

Същата сума ......................................................... 3 

Малко по-малко ................................................... 4 

Много по-малко ................................................... 5 

Не зная .................................................................. 9 

 
 

Q10. Като имате предвид цялостната икономическа ситуация смятате ли, че сега е: 
 

Много подходящ момент да се спестява ........... 1 

Подходящ момент да се спестява ...................... 2 

По-скоро неподходящ момент за спестяване ... 3 

Много неподходящ момент за спестяване ........ 4 

Не зная .................................................................. 9 

 
 

Q11. През следващите 12 месеца доколко е вероятно да спестите някакви пари? 
 

Много вероятно ................................................... 1 

Малко вероятно ................................................... 2 

По-скоро няма такава вероятност ...................... 3 

Изобщо няма такава вероятност ........................ 4 



 

 

Не зная .................................................................. 9 

 
 

Q12. Кое от следните твърдения описва най-добре сегашното финансово положение на Вашето 

домакинство? 
 

Спестяваме много ............................................................... 1 

Спестяваме малко ............................................................... 2 

Едва успяваме да свържем двата края с доходите си ..... 3 

Ползваме спестяванията си от влогове в банка ............... 4 

Затъваме в (по-големи) заеми ........................................... 5 

Не зная ................................................................................. 9 
 

 

 
 

QUATERLY QUESTIONS 
 

 

 

Q13. Колко вероятно е да си купите кола през следващите 12 месеца? 
 

Много вероятно ................................................... 1 

Малко вероятно ................................................... 2 

По-скоро няма такава вероятност ...................... 3 

Изобщо няма такава вероятност ........................ 4 

Не зная .................................................................. 9 
 

 

Q14. Планирате ли през следващите 12 месеца да закупите или построите къща/ апартамент/ 

вила (за Вас лично, за членове на Вашето семейство, за отдаване под наем, за почивка)?  
 

Да, планирам със сигурност ............................... 1 

Възможно е .......................................................... 2 

Вероятно не .......................................................... 3 

Не .......................................................................... 4 

Не зная .................................................................. 9 
 

 

Q15. Доколко вероятно е да изхарчите голяма сума за подобряване или ремонт на жилището 

през следващите 12 месеца? 
 

Има голяма вероятност ....................................... 1 

Малко вероятно ................................................... 2 

По-скоро няма такава вероятност ...................... 3 

Изобщо няма такава вероятност ........................ 4 

Не зная .................................................................. 9 
 

 

 
 

 
 

 

 


