
2016 Преброяване на населението на остров Ман - 
формуляр за превод 

Моля използвайте този превeден формуляр, който ще ви помогне да отговорите на въпросите от 
формуляра по преброяването. Моля не отговаряйте в този формуляр, който е само за 
информационни цели и не е валиден при преброяването. Ако ви е нужна допълнителна помощ, моля 
свържете се с Офиса по преброяването на телефон 01624 685700 или посетете приемната на 
Правителствения център на остров Ман (Isle of Man Government Welcome Centre) на адрес Sea Termi-
nal, Douglas, IM1 2RF. 

Въпроси за домакинството 

В1 
Моля отбележете само един отговор 
за типа жилище на домакинството 
ви: 

   

  Самостоятелна къща 
 Къща на калкан 

 Къща, свързана в редица (включително 
последна в редицата) 

 Апартамент в жилищен блок или квартал  

 Апартамент в къща, разделена на 
апартаменти 

 Апартамент в бизнес сграда 
 Друго 

В2 Колко спални има 
жилището ви?  

 

 

Включете всички стаи, построени или 
пригодени за използване като спални, 
дори понастоящем да не се използват 
като такива, а като кабинети или стаи 
за игра, например. 

            

  1    4   

  2    5   

  3    6+    



Лични въпроси 
В3, 22, 

42, 62, 82 
& 102 

Име, презиме, фамилия 
Моля попълнете с ГЛАВНИ 
ПЕЧАТНИ БУКВИ 

В4, 23, 
43, 63, 

83 & 103 

Посетители  
Това лице посетител ли е?  
   

  Не  

 
Да - временно работи на остров Ман 
(повече от 3 дни) 

 

Да - работи по-малко от 3 дни или е 
посетител с други цели (напр., 
почивка) Не отговаряйте на 
следващите въпроси 

В24, 44, 
64, 84 & 

104 

Връзка с 
домакинството  

Моля отбележете полето, което 
показва връзката на това лице с 
Лице 1 (глава на домакинство или в 
съвместно домакинство).  

 Съпруг или съпруга Внук/
внучка 

 Граждански партньор Брат или 
сестра 

 Живеят заедно като 
семейство 

Не са 
свързани 

 Син или дъщеря Друг 
роднина 

 Баща или майка  

 
Ако е друго, моля 
уточнете  

В5, 25, 
45, 65, 84 

& 105 

Пол 

Мъж 

 Жена 

В6, 26, 
46, 66, 86 

& 106 

Дата на раждане 

Моля въведете във формат ДД/ММ/
ГГГГ. Например 24.03.1978 г. ще 
бъде попълнено като 24/03/1978. 

В7, 27, 
47, 67, 

87 & 107 

Местонахождение в нощта на 
преброяването? 
Лицето присъствало ли е или е 
отсъствало от този адрес в нощта на 
преброяването? 

  Присъствало  

 

Отсъствало е от този адрес, но се е 
намирало на друго място на остров 
Ман  

 Отсъствало е от остров Ман   

В8, 28, 
48, 68, 88 

& 108 

Какво е лицето по 
националност?  

Британец  Южноафрик
анец 

Ирландец  Португалец 
 Поляк  Германец 
 Филипинец Друго 
 Ако е друго, моля уточнете  
В9, 29, 
49, 69, 
89 & 109 

Къде е родено лицето?  

  Остров Ман Северна 
Ирландия 

 Англия  Република 
Ирландия 

 Уелс  Шотландия 

 Другаде   

  Ако е другаде, моля уточнете  

В10, 
30, 50, 
70, 90 
& 110 

Ако лицето е родено на остров Ман, 
някои от неговите родители или 
прародители родени ли са в Англия, 
Уелс, Шотландия или Северна 

 Да           

  Не           

В11, 
31, 51, 
71, 91 
& 111 

Ако лицето не е родено на остров 
Ман, някой от родителите му роден 
ли е на остров Ман? 

 Да           

  Не           

В12, 32, 
52, 72, 
92 & 

Откога датира настоящият период на 
жителство на лицето? 

 От раждането 
  От: (Моля посочете годината) 

В13, 33, 
53, 73, 
93 & 

Къде е живяло лицето, преди 
жителството на остров Ман? 

 Англия    Уелс     

  Шотландия  Северна 
 

  Република Ирландия  

  Ако е другаде, моля посочете настоящото 

На друго място  



Оставащите въпроси се отнасят САМО до лица, КОИТО СА 
НАВЪРШИЛИ 16 ГОДИНИ (родени на или преди 24 април 

2000 г.) 

В14, 34, 
54, 74, 94 

& 114 

Работещи лица 

 

 
Кое от следните понастоящем се 
отнася до лицето? 

 
Наето е от работодател на пълно 
работно време (повече от 30 часа на 
седмица )  

 
Наето е от работодател на непълно 
работно време (по-малко от 30 часа 
на седмица)  

 
Работи за повече от един 
работодател на непълно работно 
време (по-малко от 30 часа на 

 Самонаето е и наема други лица 
 Самонаето е и не наема други лица 

В15, 35, 
55, 75, 95 

& 115 

Лица без работа 
Ако това лице е без работа, поради 
коя от следните причини? 

 
Ходи на училище или учи в редовно 
училище 

 Пенсионирано е от платена работа 

 Грижи се за дома или семейството 
(единствено)  

 Не може да работи поради хронично 
заболяване 

 Не може да работи поради хронична 
инвалидност 

 Безработно лице, търсещо работа 
(Моля изберете от опции (i) до (iiii)) 

 (i) Търсило е работа през 
последните четири седмици  

 (ii) В състояние е да започне работа 
в рамките на две седмици  

 (iii) Чака започване на работа, която 
вече е получило 

 Друго 
 Ако е друго, моля уточнете 

Професия  

Ако лицето работи, каква е длъжността му? 
Ако не работи, каква е била предидущата 

В16, 36, 
56, 76, 96 

& 116 

Пълно наименование на 

 

В17, 37, 
57, 77, 

97 & 117 

Основни задачи в работата 

 

В18, 38, 
58, 78, 
98 & 118 

Местоположение на работата  

  Дъглас      Рамзи 

 Пийл      Онкан  
 Брадън      Малю 
 Друго       

  Ако е друго, моля уточнете  

Име и бизнес на работодателя/бизнес на 
самонаетото лице 

В19, 39, 
59, 79, 
99 & 119 

Име на работодателя 

В20, 40, 
60, 80, 
100 & 

Описание на бизнеса на 
работодателя 

В21, 41, 
61, 81, 
101 & 121 

Разрешителни за работа 

 

 
Притежава ли лицето разрешително за 
работа? 

 Не - не се нуждае от такова или няма 
разрешително за работа  

 Да - дадено му е разрешително за 
неограничен период от време 

 Да - дадено му е разрешително за 
ограничен период 

 Моля посочете за колко месеца е 
валидно разрешителното 


