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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 младежите 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. Ако не сте със завършили висша степен на образование, моля посочете,  какво Ви 

попречи да продължите образованието си?  

а) липса на финансова възможност□ б) смятам, че образованието е загуба на време □ 

в) бях под натиск от родителите си□ г) приятелите ми не държат на образованието □ 
 

д) друго/моля, напишете/:.......................................................................................................... 
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2.  Имали ли сте проблеми с полиция, прокуратура/съд? 

а) да □   б) не □   в) не съм сигурен □ 

г) друго/моля, напишете/:.......................................................................................................... 

3. Опитвали ли сте да си намерите работа?  

Моля, попълнете една от двете колони. 

а) Да □       
- Ако отговорът Ви е положителен:              

б) Не  □ 
- Ако отговорът Ви е отрицателен: 

Какви трудности изпитвате при 
търсене/намиране на работа? 
 
- незавършено или ниска степен на 

завършено образование □ 

- криминално проявен съм   □  

- отсъствие на трудов стаж/опит □ 

- здравословни проблеми □ 
 
Друго...................................................................
.............................................................................
.......................................................... 

 

Защо не сте опитвали да си намерите работа? 

- не вярвам, че ще си намеря □ 

- защото ме издържат роднини □ 

- нямам желание за работа □ 

- поради здравословни проблеми □ 
- изкарвам препитанието си по други начини □ 
 
Друго........................................................................
..................................................................................
................................................................ 

 
 

4. Посещавали ли сте някакви курсове или стажове за работа? 

а) да  □          б) не  □ 
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5. Бихте ли преминали през професионални курсове с цел по-лесно да си намерите 

работа? 

а) да  □     б) не  □       в) не съм сигурен  □ 

6. С каква професионална дейност бихте предпочели да се занимавате?  

Може да посочите повече от един отговор. 

а) строителна дейност □   

б) почистване □   

в) товарно-разтоварна дейност □   

г) преводаческа дейност □   

д) търговска дейност □   

е) превозна дейност □   

ж) не съм склонен да участвам в нищо □   

 

Друго............................................................................................................................................. 

    

Благодарим Ви за съдействието! 

 

 


