
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 

 

(попълва се от бенефициента) 

Бенефициент (водеща организация): Университет по архитектура, строителство и 

геодезия - София 

Име на договор: Електронни форми за обучение в Строителството, Архитектурата и 

Геодезията ЕФОСАГ 

№ на договор: № ДО1-490 / 03.12.2012 г. 

Анкетна карта 

Име на участника: ................................................................................................................................. 

Период на участие: от май.2014 г. до октомври.2014 г. 
 

Раздел І. Информация за Вас, подателя на информацията (вижте указанията на стр. 2) 

1. Вие сте: 

Мъж Жена 

  

2. На колко години сте? 

до 3 г. 4-7 г. 8-14 г. 15-18г. 19-24 г. 25-34 г. 35-44 г. 45-54 г. 55-64 г. над 64 г. 

          

3. Към коя от групите се причислявате? (Само един възможен отговор) 

Група на  

заети лица 

Група на 

безработни лица 

Група на 

неактивни лица 

Наето лице 
Самонаето 

лице 
До 12 месеца Над 12 месеца Учащ Друго, моля уточнете 

     
 

4.  Попадате ли в някоя от тези групи ? (Възможен е повече от един отговор) 

Малцинства 
Хора с увреждания Мигранти 

Други хора в неравностойно положение, 

моля уточнете 
роми други 

     

Съгласен/съгласна съм данните за расов или етнически произход да бъдат обработвани      ................................ 

(декларация съгласно чл.5, ал.2,т.2 от Закона за защита на личните данни)                              (подпис) 

 

5. С какво завършено образование сте ? 

Нямам 

(без образование) 

Основно 

образование 

(начално  или 

прогимназиално) 

Средно 

образование 

(гимназия, 

техникум и т.н.) 

Следгимназиално 

(професионално 

обучение след средно 

образование – ІV степен) 

Висше образование 
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Раздел ІІ. Попълва се след приключване на участие в дейностите по договора 

1. Доволен ли сте от участието си в проекта ?: Да  Не  

2. Имате ли препоръки ? 

 

 

 

 

 

Попълва се от бенефициента след приключване  участието на лицето  

3.Резултат от участието на лицето: 

Лицето е приключило участието си в дейностите по 

договора, съгласно първоначално планираното 

Лицето е отпаднало от участие в дейностите по 

договора 

  
 

Указания за попълване на анкетата: 

Въпрос № 3, При попълване трябва да се имат предвид следните дефиниции: 

„Безработен”
1
 е лице, регистрирано в дирекция „Бюро по труда”, което не работи, търси работа и има готовност 

да започне работа в 14-дневен срок от уведомяването му от дирекция "Бюро по труда".  

„Самостоятелно заети (самонаети) лица” 
2
 - лицата, които сами или в съдружие с други лица извършват 

стопанска дейност, работят на свободна (частна) практика, работят под аренда или извършват самостоятелно 

друга дейност, като не наемат на работа други лица; 

„Продължително безработни” 
3
 са безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация в поделение на 

Агенцията по заетостта не по-малко от 12 месеца. 

„Неактивни” 
4
 са лицата, които към настоящия момент не са част от работната сила, т.е. които са нито заети, 

нито безработни (учащи, пенсионери, лица с прекратен самостоятелен бизнес, лица с трайни увреждания, 

домакини или други), които търсят заетост, но са необлогодетелствани по някакъв начин. Ако не сте „неактивен 

– учащ” , а спадате към някоя от другите изброени категории, попълнете полето „Друго, моля уточнете”. 

Въпрос № 4, тук е допустим повече от един отговор, т.е. примерно лицето може да принадлежи към малцинствени 

групи и групи хора с увреждания.  

 „Мигранти”
5
 са всички участници по даден договор, които се намират на територията на страната, но са родени 

в държава извън ЕС. Лицата, които кандидатстват за статут на бежанец се записват в категорията „други хора в 

неравностойно положение”. 

„Други хора в неравностойно положение” 
6
 включват лица в крайна бедност, социално изключени лица, деца, 

които не посещават учебни заведения, бивши затворници, лица търсещи убежище и имигранти второ поколение. 

Въпрос № 5, Тук се попълва съответната графа според степента на образование, която сте завършил/а.  

Според  Международната стандартизирана класификация на образованието (МСКО) за завършена степен на 

образование се счита: 

-      без образование – ако нямате завършен 4-ти клас; 

- основно образование - начално образование (завършен 4-ти клас) или прогимназиално образование – 

завършен 7-ми клас, като независимо от това кой клас между 4-ти и 7-ми сте завършил/а, попадате в тази 

графа; 

- средно образование – завършена гимназия, техникум и др. Ако към момента на попълване на анкетната карта 

сте в гимназия, професионално училище и т.н., попадате в предишната графа (основно образование). Ако сте 

посещавали училище примерно до 10-ти клас, също попадате в предишната графа (основно образование); 

- следгимназиално образование – професионално обучение ІV степен, с продължителност поне 2 г. или 

професионално обучение за възрастни ІІІ и ІV степен професионална квалификация, с минимална 

продължителност 960 ч; За да попадате в тази група, завършената образователна степен не трябва да е 

„бакалавър” или по-висока. 

- висше образование – образователно-квалификационна степен „бакалавър” или по-висока. 

Раздел ІІ от анкетата се попълва, когато лицето приключи участието си в дейностите по договора. На въпроси 1 и 2 

отговаря участникът, а графата с въпрос №3 се попълва от бенефициента, съобразно заложените в договора 

дейности.. 

 

                                                           
1 Закон за насърчаване на заетостта.  
2 Методология на НСИ за наблюдение на работната сила  
3 Закон за насърчаване на заетостта. 
4 База данни за политика на пазара на труда. Методология. Издание от юни 2006.  
5 Инструкция за събиране на данни за участниците в програми на ЕСФ и предоставянето им на Европейската комисия в 

съответствие с прилагащия регламент на Регламент 1083/2006 и неговото Приложение XXIII.  
6 пак там.  


