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ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/258 НА КОМИСИЯТА
от 16 декември 2019 година
за допълване на Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне
на броя и наименованията на променливите за областта на доходите и условията на живот
(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета от 10 октомври 2019 г. за създаване на
обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки,
за изменение на регламенти (ЕО) № 808/2004, (ЕО) № 452/2008 и (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на
Съвета, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 577/98
на Съвета (1), и по-специално член 6, параграф 1 от него,
като има предвид, че:
(1)

За да се посрещнат нуждите, определени в съответните подробни теми, Комисията следва да определи броя и
наименованията на променливите за масива от данни в областта на доходите и условията на живот (EU-SILC).

(2)

Изследването EU-SILC е ключов инструмент за осигуряване на информацията, изисквана за целите на европейския
семестър и Европейския стълб на социалните права, и по-специално за разпределението на доходите, за бедността и
социалното изключване, както и за различните свързани с тях условия на живот и политики на ЕС в областта на
бедността, като например по отношение на детската бедност, достъпа до здравеопазване и други услуги, жилищния
фонд, свръхзадлъжнялостта и качеството на живот. То е и основният източник на данни за целите на
микросимулациите и за експресните оценки за разпределението на доходите и за равнищата на бедност.

(3)

Броят на събираните променливи не превишава с повече от 5 % броя на събираните променливи за областта на
доходите и условията на живот към момента на влизане в сила на Регламент (ЕС) 2019/1700.

(4)

Като част от подготовката за изготвянето на настоящия делегиран акт Комисията проведе подходящи консултации с
националните експерти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Броят и наименованията на променливите за масива от данни в областта на доходите и условията на живот са посочени в
приложението.

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския
съюз.
(1) ОВ L 261I, 14.10.2019 г., стр. 1.
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 16 декември 2019 година.
За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Брой и наименования на променливите за областта на доходите и условията на живот

Подробна тема

Идентификатор на
променливата

Наименование на променливата

Информация за събирането на данни

DB010

Година на изследването

24 технически променливи (годишно)

DB020

Държава на пребиваване

3 производни променливи (годишно)

DB040

Регион на пребиваване

DB050

Район

DB060

Първична извадкова единица (PSU)

DB062

Вторична извадкова единица (SSU)

DB070

Ред за подбор на PSU

DB075

Ротационна група

DB076

Вълна на интервюто

DB110

Статут на домакинството

DB120

Адрес за контакт

DB130

Резултат от въпросника на домакинството

DB135

Приемане на интервюто с домакинството

RB010

Година на изследването

RB020

Държава на пребиваване

HB010

Година на изследването

HB020

Държава на пребиваване

HB040

Ден на интервюирането на домакинството

HB050

Месец на интервюирането на домакинството

HB060

Година на интервюирането на домакинството

HB100

Брой на минутите за попълването на въпросника за дома
кинството

PB010

Година на изследването

PB020

Държава на пребиваване

PB090

Ден на персоналното интервю

PB100

Месец на персоналното интервю

PB110

Година на персоналното интервю

PB120

Брой на минутите за попълване на персоналния въпросник

Идентифициране

DB030

Идентификационен номер на домакинството

9 технически променливи (годишно)

RB030

Персонален идентификационен номер

RB032

Пореден номер на лицето в домакинството

RB040

Настоящ идентификационен номер на домакинството

RB100

Извадково лице или съжител
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Идентификатор на
променливата

Наименование на променливата

HB030

Идентификационен номер на домакинството

HB070

Персонален идентификационен номер на лицето, отгова
рящо на въпросите във въпросника за домакинството

PB030

Персонален идентификационен номер

PB265

Персонален идентификационен номер на лицето, което е
попълнило индивидуалния въпросник

Тегла

DB080

Тегло по модела за домакинството

16 технически променливи (годишно)

DB090

Моментно тегло на домакинството

DB095

Лонгитудинално тегло на домакинството

RB050

Персонално моментно тегло

RB060

Персонално базово тегло

RB062

Лонгитудинално тегло (продължителност от две години)

RB063

Лонгитудинално тегло (продължителност от три години)

RB064

Лонгитудинално тегло (продължителност от четири годи
ни)

RB065

Лонгитудинално тегло (продължителност от пет години)

RB066

Лонгитудинално тегло (продължителност от шест години)

RL070

Моментно тегло на децата за грижите за деца

PB040

Персонално моментно тегло (всички членове на домакин
ството на възраст 16 и повече години)

PB050

Персонално базово тегло (всички членове на домакин
ството на възраст 16 и повече години)

PB060

Персонално моментно тегло за избрания респондент

PB070

Персонално тегло по модела за избрания респондент

PB080

Персонално базово тегло за избрания респондент

Характеристики на интервютата

RB250

Статут на данните

4 технически променливи (годишно)

HB130

Използван начин на интервюиране (домакинство)

PB260

Характер на участието в изследването

PB270

Използван начин на интервюиране (лице)

Местонахождение
1 техническа променлива (годишно)

DB100

Степен на урбанизация

Демография

RB080

Година на раждане

9 събирани променливи (годишно)

RB081

Възраст в навършени години

9 производни променливи (годишно)

RB082

Възраст в навършени години към момента на провеждане
на интервюто

RB083

Рожденият ден е преминал към момента на провеждане на
интервюто

RB090

Пол

Подробна тема
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Идентификатор на
променливата

Наименование на променливата

RB110

Принадлежност към състава

RB120

Място, където лицето се е преместило

RB220

Идентификационен номер на бащата

RB230

Идентификационен номер на майката

RB240

Идентификационен номер на съпруг/а/партньора/партнь
орката

RB245

Статут на респондента

PB140

Година на раждане

PB150

Пол

PB160

Идентификационен номер на бащата

PB170

Идентификационен номер на майката

PB180

Идентификационен номер на съпруг/а/партньора/партнь
орката

PB190

Семейно положение

PB200

Небрачно съжителство

Гражданство и мигрантски произход

RB280

Държава на раждане

4 събирани променливи (годишно)

RB290

Държава на основното гражданство

PB230

Държава на раждане на бащата

PB240

Държава на раждане на майката

Състав на домакинството

RB200

Статут на пребиваване

2 събирани променливи (годишно)

RG_Z#

Структура на домакинството

Състав на домакинството – допълнителна кон
кретна информация

HB110

Вид на домакинството

3 производни променливи (годишно)

HB120

Размер на домакинството

PB205

Партньори, живеещи в същото домакинство

Продължителност на престоя в държавата
1 събирана променлива (годишно)

RB285

Продължителност на престоя в държавата на пребиваване
в завършени години

Увреждания и Минимален европейски здравен
модул

PH010

Лична преценка за общото здравословно състояние

3 събирани променливи (годишно)

PH020

Трайни здравословни проблеми

PH030

Ограничения в дейностите поради здравословни проблеми

Здраве на децата

RCH010

Общо здравословно състояние (дете)

2 събирани променливи (на всеки 3 години)

RCH020

Ограничения в дейностите поради здравословни проблеми
(дете)

Достъп до здравеопазване

PH040

Непосрещнати нужди от медицински преглед или лечение

4 събирани променливи (годишно)

PH050

Основна причина за непосрещнатите нужди от медицин
ски преглед или лечение

PH060

Непосрещнати нужди от преглед или лечение при зъбо
лекар

Подробна тема
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Подробна тема

Идентификатор на
променливата

L 54/21

Наименование на променливата

PH070

Основна причина за непосрещнатите нужди от преглед
или лечение при зъболекар

Достъп до здравеопазване (деца)

HCH010

Непосрещнати нужди от медицински преглед или лечение
(деца)

4 събирани променливи (на всеки 3 години)

HCH020

Основна причина за непосрещнатите нужди от медицин
ски преглед или лечение (деца)

HCH030

Непосрещнати нужди от преглед или лечение при зъбо
лекар (деца)

HCH040

Основна причина за непосрещнатите нужди от преглед
или лечение при зъболекар (деца)

Основен статут на активност (определен от ли
цето)

RB211

Основен статут на активност (определен от лицето)

4 събирани променливи (годишно)

PL032

Определен от лицето актуален икономически статус

PL040A

Трудов статус

PL040B

Трудов статус (последна работа)

Основни характеристики на работата

PL051A

Професия на основното работно място

5 събирани променливи (годишно)

PL051B

Професия (последна работа)

PL111A

Икономическа дейност на местната единица на основното
работно място

PL111B

Икономическа дейност на местната единица (последна работа)

PL145

Основна работа на пълно или непълно работно време
(определено от лицето)

Продължителност на договора
1 събирана променлива (годишно)

PL141

Безсрочен/срочен договор на основното работно място

Подробна информация за ситуацията на пазара
на труда

PL073

Брой на месеците, прекарани на работа на пълен работен
ден като наето лице

1 събирана променлива (годишно)

PL074

Брой на месеците, прекарани на работа на непълен работен
ден като наето лице

11 производни променливи (годишно)

PL075

Брой на месеците, прекарани на работа на пълен работен
ден като самостоятелно заето лице (включително семеен
работник)

PL076

Брой на месеците, прекарани на работа на непълен работен
ден като самостоятелно заето лице (включително семеен
работник)

PL080

Брой на месеците, прекарани в безработица

PL085

Брой на месеците, прекарани в пенсия

PL086

Брой на месеците, през които лицето не е могло да работи
поради трайни здравословни проблеми

PL087

Брой на месеците, прекарани в учене

PL088

Брой на месеците, прекарани в отбиване на задължителна
военна служба

PL089

Брой на месеците, прекарани в изпълняване на домашни
задължения

PL090

Брой на месеците, прекарани в извършване на друга дейност

PL271

Продължителност на последния период на безработица
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Подробна тема

Идентификатор на
променливата

26.2.2020 г.

Наименование на променливата

Отговорност и контрол върху работата на други
лица
1 събирана променлива (годишно)

PL150

Отговорност и контрол върху работата на други лица на
основното работно място

Предишен професионален опит

PL016

Наличие на предишен трудов опит

2 събирани променливи (годишно)

PL200

Брой на годините, прекарани на платена работа (като наето
или самостоятелно заето лице)

Календар на дейностите

PL211A

Основна дейност през януари

12 събирани променливи (годишно)

PL211B

Основна дейност през февруари

PL211C

Основна дейност през март

PL211D

Основна дейност през април

PL211E

Основна дейност през май

PL211F

Основна дейност през юни

PL211G

Основна дейност през юли

PL211H

Основна дейност през август

PL211I

Основна дейност през септември

PL211J

Основна дейност през октомври

PL211K

Основна дейност през ноември

PL211L

Основна дейност през декември

Работни часове

PL060

Брой на часовете, обикновено отработвани на седмица на
основното работно място

2 събирани променливи (годишно)

PL100

Общ брой на часовете, обикновено отработвани на сед
мица на второто, третото, ... работно място

Завършена образователна степен
1 събирана променлива (годишно)

PE041

Завършена образователна степен

Участие във формално образование (в момента)

RL010

Предучилищно образование

4 събирани променливи (годишно)

RL020

Образование в задължително училище

PE010

Участие във формално образование и обучение (учащ или
стажант)

PE021

Степен на текущото/последното формално образование
или обучение

Качество на живот

PW010

Обща удовлетвореност от живота

2 събирани променливи (годишно)

PW191

Доверие в другите

Материални лишения

HD080

Подмяна на изхабени мебели

14 събирани променливи (годишно)

HH050

Възможност за поддържане на дома достатъчно топъл

HS040

Възможност да си позволи заплащането на едноседмична
годишна почивка извън дома си

HS050

Възможност да си позволи през ден ястие, приготвено с
месо, пиле или риба (или вегетариански еквивалент)
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Идентификатор на
променливата

Наименование на променливата

HS060

Възможност да посрещне неочаквани финансови разходи

HS090

Имате ли компютър?

HS110

Имате ли лека кола?

HS120

Възможност за преживяване

PD020

Подмяна на износени дрехи с нови (неупотребявани)

PD030

Два чифта обувки по мярка (включително чифт обувки за
всички сезони)

PD050

Поне веднъж месечно събиране с приятели/семейството
(роднини) за питие/хранене

PD060

Редовно участие в развлекателна дейност

PD070

Изразходване на малка сума ежеседмично за лични нужди

PD080

Интернет връзка в дома за лично ползване

Специфични за децата лишения

HD100

Нови дрехи (неупотребявани)

13 събирани променливи (на всеки 3 години)

HD110

Два чифта обувки по мярка (включително чифт обувки за
всички сезони)

HD120

Плодове и зеленчуци веднъж на ден

HD140

Едно ястие, приготвено с месо, пиле или риба (или вегета
риански еквивалент), поне веднъж на ден

HD150

Книги в дома, подходящи за възрастта им

HD160

Екипировка за развлекателни занимания на открито

HD170

Игри на закрито

HD180

Редовна развлекателна дейност

HD190

Празнуване при специални поводи

HD200

Покана на приятели за игра или хапване от време на време

HD210

Участие в училищни екскурзии и мероприятия, които се
заплащат

HD220

Подходящо място за учене или подготовка на домашната
работа

HD240

Ходене на почивка извън дома поне за една седмица в го
дината

Основни характеристики на жилищния фонд

HH010

Вид на жилището

3 събирани променливи (годишно)

HH021

Статут на владение на жилището от домакинството

HH030

Брой на стаите на разположение на домакинството

Жилищни разходи, включително намалени ко
мунални разходи

HH060

Настоящ наем за обитаването на жилището

4 събирани променливи (годишно)

HH070

Общо жилищни разходи

HH071

Погасяване на главницата по ипотечен заем

HS022

Намалени комунални разходи

Подробна тема
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Подробна тема

Идентификатор на
променливата

Грижи за деца

RL030

Грижи за децата в специализирани центрове, извън учеб
ните часове (преди/след)

4 събирани променливи (годишно)

RL040

Грижи за децата в дневни детски центрове

RL050

Грижи за децата, оказвани от професионална детегледачка
в дома на детето или в детски дом

RL060

Грижи за децата, оказвани от дядо и баба, от членове на
домакинството, различни от родителите, други роднини
или съседи

Доход от труд

PY010G/
PY010N

Паричен или близък до паричния доход на наетото лице

5 събирани променливи (годишно)

PY020G/
PY020N

Непаричен доход на наетото лице

PY021G/
PY021N

Служебен автомобил

PY030G

Социалноосигурителни вноски за сметка на работодателя

PY050G/
PY050N

Парични печалби или загуби от самостоятелна заетост

Доход от социални трансфери

HY050G/
HY050N

Семейни/детски надбавки

8 събирани променливи (годишно)

HY060G/
HY060N

Надбавки/обезщетения за социално изключване, некласи
фицирани другаде

32 известни на държавите променливи (годиш
но)

HY070G/
HY070N

Жилищни надбавки

PY090G/
PY090N

Обезщетения за безработица

PY110G/
PY110N

Обезщетения за преживяло лице

PY120G/
PY120N

Обезщетения за болест

PY130G/
PY130N

Обезщетения за инвалидност

PY140G/
PY140N

Надбавки за образование

HY051G

Семейни/детски надбавки (с условия за вноски и условия
за имуществено състояние)

HY052G

Семейни/детски надбавки (с условия за вноски, но без ус
ловия за имуществено състояние)

HY053G

Семейни/детски надбавки (без условия за вноски, но с ус
ловия за имуществено състояние)

HY054G

Семейни/детски надбавки (без условия за вноски, нито
условия за имуществено състояние)

HY061G

Надбавки/обезщетения за социално изключване, некласи
фицирани другаде (с условия за вноски и условия за иму
ществено състояние)

HY062G

Надбавки/обезщетения за социално изключване, некласи
фицирани другаде (с условия за вноски, но без условия за
имуществено състояние)

Наименование на променливата

26.2.2020 г.
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променливата
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HY063G

Надбавки/обезщетения за социално изключване, некласи
фицирани другаде (без условия за вноски, но с условия за
имуществено състояние)

HY064G

Надбавки/обезщетения за социално изключване, некласи
фицирани другаде (без условия за вноски, нито условия за
имуществено състояние)

HY071G

Жилищни надбавки (с условия за вноски и условия за
имуществено състояние)

HY072G

Жилищни надбавки (с условия за вноски, но без условия за
имуществено състояние)

HY073G

Жилищни надбавки (без условия за вноски, но с условия за
имуществено състояние)

HY074G

Жилищни надбавки (без условия за вноски, нито условия
за имуществено състояние)

PY091G

Обезщетения за безработица (с условия за вноски и усло
вия за имуществено състояние)

PY092G

Обезщетения за безработица (с условия за вноски, но без
условия за имуществено състояние)

PY093G

Обезщетения за безработица (без условия за вноски, но с
условия за имуществено състояние)

PY094G

Обезщетения за безработица (без условия за вноски, нито
условия за имуществено състояние)

PY111G

Обезщетения за преживяло лице (с условия за вноски и
условия за имуществено състояние)

PY112G

Обезщетения за преживяло лице (с условия за вноски, но
без условия за имуществено състояние)

PY113G

Обезщетения за преживяло лице (без условия за вноски, но
с условия за имуществено състояние)

PY114G

Обезщетения за преживяло лице (без условия за вноски,
нито условия за имуществено състояние)

PY121G

Обезщетения за болест (с условия за вноски и условия за
имуществено състояние)

PY122G

Обезщетения за болест (с условия за вноски, но без условия
за имуществено състояние)

PY123G

Обезщетения за болест (без условия за вноски, но с условия
за имуществено състояние)

PY124G

Обезщетения за болест (без условия за вноски, нито усло
вия за имуществено състояние)

PY131G

Обезщетения за инвалидност (с условия за вноски и усло
вия за имуществено състояние)

PY132G

Обезщетения за инвалидност (с условия за вноски, но без
условия за имуществено състояние)

PY133G

Обезщетения за инвалидност (без условия за вноски, но с
условия за имуществено състояние)

PY134G

Обезщетения за инвалидност (без условия за вноски, нито
условия за имуществено състояние)
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PY141G

Надбавки за образование (с условия за вноски и условия за
имуществено състояние)

PY142G

Надбавки за образование (с условия за вноски, но без ус
ловия за имуществено състояние)

PY143G

Надбавки за образование (без условия за вноски, но с ус
ловия за имуществено състояние)

PY144G

Надбавки за образование (без условия за вноски, нито ус
ловия за имуществено състояние)

Доход от пенсии

PY080G/
PY080N

Пенсия от индивидуални частни пенсионни схеми

2 събирани променливи (годишно)

PY100G/
PY100N

Обезщетения за старост

4 известни на държавите променливи (годишно)

PY101G

Обезщетения за старост (с условия за вноски и условия за
имуществено състояние)

PY102G

Обезщетения за старост (с условия за вноски, но без усло
вия за имуществено състояние)

PY103G

Обезщетения за старост (без условия за вноски, но с усло
вия за имуществено състояние)

PY104G

Обезщетения за старост (без условия за вноски, нито ус
ловия за имуществено състояние)

Други доходи, включително доход от собстве
ност и капитал и от трансфери между домакин
ствата

HY040G/
HY040N

Доход от наеми на собственост или земя

7 събирани променливи (годишно)

HY080G/
HY080N

Получавани редовни парични трансфери между домакин
ствата

HY081G/
HY081N

Получавани издръжки (задължителни + на доброволен
принцип)

HY090G/
HY090N

Лихви, дивиденти, печалби от капиталови инвестиции в
неперсонифицирано дружество

HY100G/
HY100N

Погасяване на лихвите по ипотечен заем

HY110G/
HY110N

Доход, получаван от лица под 16-годишна възраст

HY170G/
HY170N

Стойност на стоките, произведени за собствено потребле
ние

Действително платени данъци и вноски след на
маленията

HY120G/
HY120N

Редовни данъци върху богатството

7 събирани променливи (годишно)

HY121G/
HY121N

Платени данъци върху собствеността на основното жили
ще на домакинството

HY130G/
HY130N

Изплащани редовни парични трансфери между домакин
ствата

HY131G/
HY131N

Изплащани издръжки (задължителни + на доброволен
принцип)

HY140G/
HY140N

Данък върху дохода и социалноосигурителни вноски

HY145N

Възстановявания/постъпления за данъчни корекции

26.2.2020 г.
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PY035G/
PY035N

Вноски в индивидуални частни пенсионни схеми

Общ годишен доход на ниво лица и домакинства

HI010

Промяна в дохода на домакинството в сравнение с пред
ходната година

4 събирани променливи (годишно)

HI020

Причина за увеличаването на дохода

4 производни променливи (годишно)

HI030

Причина за намаляването на дохода

HI040

Очакване за дохода на домакинството през следващите 12
месеца

HY010

Общ брутен доход на домакинство

HY020

Общ разполагаем доход на домакинство

HY022

Общ разполагаем доход на домакинството преди социал
ните трансфери, различни от обезщетенията за старост и за
преживяло лице

HY023

Общ разполагаем доход на домакинството преди социал
ните трансфери, включително обезщетенията за старост и
за преживяло лице

Просрочия

HS011

Просрочия по ипотечни заеми или плащания на наем

4 събирани променливи (годишно)

HS021

Просрочия по сметките за комунални услуги

HS031

Просрочия по вноските за покупка на изплащане или по
гасителните вноски за заеми

HS150

Финансова тежест на погасяването на дългове от покупки
на изплащане или заеми

Условия на живот и условия за децата в рамките
на разделени или смесени семейства

HK010

Брой на децата, които са членове на домакинството и
чийто друг родител живее извън домакинството

12 събирани променливи

HK020

Брой на децата, които не са членове на домакинството и
чийто родител живее в домакинството

1 производна променлива

PK010

Членът на домакинството има деца, които не са членове на
домакинството

RK010

Идентификационен номер на родителя и пореден номер на
детето, което не е член на домакинството

RK020

Възраст на детето, което не е член на домакинството

PK020

Основна причина да не се прекарва повече време с децата,
които са членове на домакинството

PK030

Основна причина да не се прекарва повече време с децата,
които не са членове на домакинството

RK030

Обичайно време, необходимо на родителя, за да отиде при
детето, което не е член на домакинството

RK040

Честота на контактите през последните 12 месеца (по те
лефона, социалните медии и др.) с детето, което не е член
на домакинството

RK050

Детето има спалня, в която да спи (включително спалня,
споделена с братя и сестри)

Специална тема — модул 2021 г.
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RK060

Честота на активно прекарване на време с детето (хранене,
игра, домакинска работа, разходки, разговори и др.)

RK070

Брой месечни нощувки на детето в домакинството (средно)

RK080

Правно положение по отношение на упражняването на
родителските права върху детето

