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Здравейте! Това анкетно проучване се реализира от Сдружение „Младежи за 

отговорна гражданска активност“ (МОГА) в рамките на проект „Младежко 

участие и заетост“ и цели проучване на мнението и нагласите на младите хора у нас 

по някои важни въпроси, като проблеми при започване на работа или продължаване 

на образованието. Получената информация ще даде възможност за успешното 

социално включване на младите хора в страната. 

Молим Ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси. 

Попълнените от Вас въпросници са анонимни, ще бъде използвана единствено 

обобщена информация. 

Моля, отбелязвайте избраните от Вас отговори със знака Х в квадратчето СЛЕД 

отговора. 

1. Пол:   Мъж □   Жена □  

2. Възраст....................... 

3. Семеен статус: а) необвързан □    б) във връзка  □    в) семеен □    г) разведен □ 

4. Етнически произход: а) българин  □     б) ром □      в) турчин □   

Друго:........................................................................................................................................... 

5. Населено място........................................................................................................................ 

6. Каква степен на образование сте завършили? 

а) не съм посещавал училище □    б) начално □   в) основно □   г) средно □ 

д) висше □ 

 

1. От колко време сте без работа? Моля, посочете: ..............години и ..............месеца. 

2. Регистриран ли сте в бюрото по труда? 

а) да □     б) не □ 
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3. Какви начини използвате за намиране на работа, ако търсите такава?  

Може да отбележите повече от един отговор. 

а) бюро по труда □   б) интернет □   в) приятели/познати □   г) вестници □ 
 

Друго /моля, напишете/: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

4. Какво би Ви улеснило най-много, за да започнете работа?  

Може да посочите повече от един отговор. 

а) ненормиран работен ден □ 

б) висока заплата □ 

в) работа с възможност за професионално израстване/развитие □ 

г) работа, подходяща за здравословното ми състояние □ 

д) не желая да работя □ 
 

Друго /моля, напишете/............................................................................................................ 

 

5. Какво мислите, че Ви пречи да започнете работа или обучение за работа?  

Може да посочите повече от един отговор. 

а) незавършено или ниска степен на завършено образование □ 

б) криминално проявен съм □ 

в) отсъствие на трудов стаж/опит □ 

г) здравословни проблеми □ 

д) нямам желание □ 
 

Друго/моля, напишете/: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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6. Участвали ли сте в програми и проекти за обучение и работа на млади хора? 

а) да – в програма или проект за обучение □ 

б) да – в програма или проект за заетост □ 

в) не □ 

 

7. Бихте ли участвали в горепосочените програми? 

а) да □     

б) не □, посочете защо: ............................................................................................................ 

 

8. Какви качества са нужни според вас за намиране на работа? Може да отбележите 

повече от един отговор. 

а) труд □ 

б) упоритост □ 

в) постоянство □ 

г) умения за работа в екип □ 

д) по-високо образование □ 

е) помощ от социалните институции □ 

Друго/моля, напишете/………………………………………………………………......................... 

 

 

 

Благодарим Ви за съдействието! 
 


