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НАЦИОНАЛЕН  СТАТИСТИЧЕСКИ  ИНСТИТУТ

А Н К Е Т Н А    К А Р Т А

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 
ВЪЗРАСТ 18-69 ГОДИНИ

ДАННИ ЗА ЛИЦАТА
Анкетират се лицата на възраст 18-69 навършени години към момента на анкетира-

нето (лицата родени от декември 1946 до декември 1998 година).

На всички въпроси респондентът отговаря лично, не е позволено друго лице от дома-
кинството да отговаря вместо него.

Област (1-28)
Номер на гнездото в областта
Номер на домакинството в гнездото
Пореден номер на лицето в домакинството
(така както е посочен в първата колона на 
въпрос H3)

R2. Анкетирано ли е лицето? 
Да Не

1 2

Ако отговорът е „Не“, се преминава на въпрос Z3, намиращ се на последната страница на 
въпросника.
Демографски характеристики

R3. Пол
Мъж 1
Жена 2

R4. Гражданство
Българско 0
Друго.................................................................................................. 
(записва се наименованието на държавата) 
 Наименованието на държавата се кодира в ОСИ към ТСБ 

|_|_|_|

R5. Страна на раждане
България                                 ─► в. R7 0
Друга..................................................................................................... 
(записва се наименованието на държавата) 
Наименованието на държавата се кодира в ОСИ към ТСБ 

|_|_|_|

Ê ÊÊ
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Ê

R6. Брой години на пребиваване в България         

До 1 година 1
От 2 до 10 години включително (записват се 2 цифри за броя години на 
пребиваване в страната)  

|_|_|
От 11 и повече години 11

Ê
R7. Вашето юридическо семейно положение         

Неженен/неомъжена 1
Женен/омъжена 2
Вдовец/вдовица 3
Разведен/разведена 4

Ê
R8. Вашето фактическо семейно положение

Не в брак/не в съжителство 1
В брак 2
В съжителство без брак 3

ÊÊ
Завършена степен на образование и/или степен на професионална квалификация

A1. Каква е най-високата степен на образование/професионална ква-
лификация, която сте завършили?
Ê

Ê

Без образование или незавършено начално ─► C1 1

Начално образование (4 клас)                                                     ─► A3 2

Основно образование (вкл. ПТУ с прием след 6 и 7 клас) ─► A3 3

ПТУ с прием след завършен 8 клас / основно образование (I-ва степен
на професионална квалификация) 4

Средно общо (гимназиално) образование ─► A3 5

Средно специално / професионално образование (СПТУ, техникум,
професионална гимназия - II-ра или III-та степен на професионална ква-
лификация, но без професионално обучение след средно образование)

6

Професионално обучение след средно образование, минимум 2 г. (IV-та 
степен на професионална квалификация)

7

Висше образование - степен „професионален бакалавър“ (степен „спе-
циалист“ или полувисше образование)

8

Висше образование - степен „бакалавър“ 9
Висше образование - степен „магистър“ 10

Висше образование - степен „доктор“ 11
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R6. Брой години на пребиваване в България         

До 1 година 1
От 2 до 10 години включително (записват се 2 цифри за броя години на 
пребиваване в страната)  

|_|_|
От 11 и повече години 11

Ê
R7. Вашето юридическо семейно положение         

Неженен/неомъжена 1
Женен/омъжена 2
Вдовец/вдовица 3
Разведен/разведена 4

Ê
R8. Вашето фактическо семейно положение

Не в брак/не в съжителство 1
В брак 2
В съжителство без брак 3

ÊÊ
Завършена степен на образование и/или степен на професионална квалификация

A1. Каква е най-високата степен на образование/професионална ква-
лификация, която сте завършили?
Ê

Ê

Без образование или незавършено начално ─► C1 1

Начално образование (4 клас)                                                     ─► A3 2

Основно образование (вкл. ПТУ с прием след 6 и 7 клас) ─► A3 3

ПТУ с прием след завършен 8 клас / основно образование (I-ва степен
на професионална квалификация) 4

Средно общо (гимназиално) образование ─► A3 5

Средно специално / професионално образование (СПТУ, техникум,
професионална гимназия - II-ра или III-та степен на професионална ква-
лификация, но без професионално обучение след средно образование)

6

Професионално обучение след средно образование, минимум 2 г. (IV-та 
степен на професионална квалификация)

7

Висше образование - степен „професионален бакалавър“ (степен „спе-
циалист“ или полувисше образование)

8

Висше образование - степен „бакалавър“ 9
Висше образование - степен „магистър“ 10

Висше образование - степен „доктор“ 11
Ê

3Ê
Ê

A2. Каква специалност (професия) сте придобили при завършване 
на най-високата степен на образование/професионална квалифика-
ция?
..........................................................................................................................
(наименование на специалността, професията)
Кодира се в ОСИ към ТСБ по КОО-2015 на ниво 4 знак (детайлна област)  |_|_|_|_|
Ê

 Незавършено образование и обучение

B1. Започвали ли сте някога степен на образование/професионална 
квалификация без да сте я завършили (да сте я напуснали)?

Да 1
Не                                                                                     ─► в. C1 2

Ê
B2. Каква степен сте започвали?

Основно образование (вкл. ПТУ с прием след 6 и 7 клас) 3
ПТУ с прием след завършен 8 клас / основно образование (I-ва степен
на професионална квалификация)

4

Средно общо (гимназиално) образование 5
Средно специално / професионално образование (СПТУ, техникум,
професионална гимназия - II-ра или III-та степен на професионална
квалификация, но без професионално обучение след средно образова-
ние)

6

Професионално обучение след средно образование, минимум 2 г. (IV-
та степен на професионална квалификация)

7

Висше образование - степен „професионален бакалавър“ (степен
„специалист“ или полувисше образование)

8

Висше образование - степен „бакалавър“ 9
Висше образование - степен „магистър“ 10
Висше образование - степен „доктор“ 11

Ê

Ê Ê

A3. Година на завършване на най-високата степен на образова-
ние/професионална квалификация 
(в случай, че респондентът има повече от една завършена степен от 
едно ниво на образование се записва годината на последно завършената) |_|_|_|_|
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R6. Брой години на пребиваване в България         

До 1 година 1
От 2 до 10 години включително (записват се 2 цифри за броя години на 
пребиваване в страната)  

|_|_|
От 11 и повече години 11

Ê
R7. Вашето юридическо семейно положение         

Неженен/неомъжена 1
Женен/омъжена 2
Вдовец/вдовица 3
Разведен/разведена 4

Ê
R8. Вашето фактическо семейно положение

Не в брак/не в съжителство 1
В брак 2
В съжителство без брак 3

ÊÊ
Завършена степен на образование и/или степен на професионална квалификация

A1. Каква е най-високата степен на образование/професионална ква-
лификация, която сте завършили?
Ê

Ê

Без образование или незавършено начално ─► C1 1

Начално образование (4 клас)                                                     ─► A3 2

Основно образование (вкл. ПТУ с прием след 6 и 7 клас) ─► A3 3

ПТУ с прием след завършен 8 клас / основно образование (I-ва степен
на професионална квалификация) 4

Средно общо (гимназиално) образование ─► A3 5

Средно специално / професионално образование (СПТУ, техникум,
професионална гимназия - II-ра или III-та степен на професионална ква-
лификация, но без професионално обучение след средно образование)

6

Професионално обучение след средно образование, минимум 2 г. (IV-та 
степен на професионална квалификация)

7

Висше образование - степен „професионален бакалавър“ (степен „спе-
циалист“ или полувисше образование)

8

Висше образование - степен „бакалавър“ 9
Висше образование - степен „магистър“ 10

Висше образование - степен „доктор“ 11
Ê

3Ê
Ê

A2. Каква специалност (професия) сте придобили при завършване 
на най-високата степен на образование/професионална квалифика-
ция?
..........................................................................................................................
(наименование на специалността, професията)
Кодира се в ОСИ към ТСБ по КОО-2015 на ниво 4 знак (детайлна област)  |_|_|_|_|
Ê

 Незавършено образование и обучение

B1. Започвали ли сте някога степен на образование/професионална 
квалификация без да сте я завършили (да сте я напуснали)?

Да 1
Не                                                                                     ─► в. C1 2

Ê
B2. Каква степен сте започвали?

Основно образование (вкл. ПТУ с прием след 6 и 7 клас) 3
ПТУ с прием след завършен 8 клас / основно образование (I-ва степен
на професионална квалификация)

4

Средно общо (гимназиално) образование 5
Средно специално / професионално образование (СПТУ, техникум,
професионална гимназия - II-ра или III-та степен на професионална
квалификация, но без професионално обучение след средно образова-
ние)

6

Професионално обучение след средно образование, минимум 2 г. (IV-
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7

Висше образование - степен „професионален бакалавър“ (степен
„специалист“ или полувисше образование)

8

Висше образование - степен „бакалавър“ 9
Висше образование - степен „магистър“ 10
Висше образование - степен „доктор“ 11

Ê

Ê Ê

A3. Година на завършване на най-високата степен на образова-
ние/професионална квалификация 
(в случай, че респондентът има повече от една завършена степен от 
едно ниво на образование се записва годината на последно завършената) |_|_|_|_|

Ê

3Ê
Ê

A2. Каква специалност (професия) сте придобили при завършване 
на най-високата степен на образование/професионална квалифика-
ция?
..........................................................................................................................
(наименование на специалността, професията)
Кодира се в ОСИ към ТСБ по КОО-2015 на ниво 4 знак (детайлна област)  |_|_|_|_|
Ê

 Незавършено образование и обучение

B1. Започвали ли сте някога степен на образование/професионална 
квалификация без да сте я завършили (да сте я напуснали)?

Да 1
Не                                                                                     ─► в. C1 2

Ê
B2. Каква степен сте започвали?

Основно образование (вкл. ПТУ с прием след 6 и 7 клас) 3
ПТУ с прием след завършен 8 клас / основно образование (I-ва степен
на професионална квалификация)

4

Средно общо (гимназиално) образование 5
Средно специално / професионално образование (СПТУ, техникум,
професионална гимназия - II-ра или III-та степен на професионална
квалификация, но без професионално обучение след средно образова-
ние)

6

Професионално обучение след средно образование, минимум 2 г. (IV-
та степен на професионална квалификация)

7

Висше образование - степен „професионален бакалавър“ (степен
„специалист“ или полувисше образование)

8

Висше образование - степен „бакалавър“ 9
Висше образование - степен „магистър“ 10
Висше образование - степен „доктор“ 11

Ê

Ê Ê

A3. Година на завършване на най-високата степен на образова-
ние/професионална квалификация 
(в случай, че респондентът има повече от една завършена степен от 
едно ниво на образование се записва годината на последно завършената) |_|_|_|_|

Ê

4Ê
Ê

Трудов статус 
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê

Характеристика на основната работа Ê

C1. Какъв е Вашият трудов статус понастоящем?
Работещ или упражняващ професия, включително неплатена работа в 
семеен бизнес или стопанство, платен стаж или платено практическо 
обучение                                        ─► в. C3

1

Безработен 2
Ученик, студент, докторант, записан в курс за обучение, 
неплатен стажант         

3

Пенсионер, вкл. преди навършване на определената възраст 4
Трайно нетрудоспособен 5
Изпълняващ домашни или семейни задължения (например домакиня) 6

Друго неактивно лице    8

C2. През последните 12 месеца били ли сте работещ или упражняващ 
професия, включително неплатена работа за семеен бизнес или сто-
панство, платен стаж или платено практическо обучение?

Ê

Да                                                                                            ─► в. D1 1
Не                                                                                                      ─► в. D1 2

C3. На пълно или на непълно работно време работите?
На пълно работно време 1
На непълно работно време 2

C4. Като какъв/а работите - като самостоятелно зает или като нает 
срещу работна заплата?

Самостоятелно зает с наети лица (работодател) 1
Самостоятелно зает без наети лица                                        ─► в. C6 2
Нает на постоянна работа или с договор за работа с неограничена про-
дължителност

3

Нает на временна работа или с договор за работа с ограничена про-
дължителност

4

Неплатен семеен работник                                                        5



4

Ê

5Ê
Ê

C5. Колко лица работят във Вашето предприятие, фирма, стопанство, 
понастоящем?
(Отнася се за местната единица)

1-9 лица 1
10-19 лица 2
20-49 лица 3
50-249 лица 4
250 лица и повече 5
Не знае точно, но 10 и повече лица 7
Без отговор 99

C6. Като какъв/а работите? Моля, посочете наименованието на про-
фесията си
(напр. електроинженер, строителен работник, учител)

 

............................................................................................................
(записва се наименованието на професията) 
Кодира се в ОСИ към ТСБ по НКПД-2011на ниво 3 знака, които съ-
ответстват на група професии 

|_|_|_|

Без отговор 99Ê

Ê
C8. През коя година започнахте тази работа или самостоятелната 
дейност? 

Попълнете 4 цифри за годината |_|_|_|_|

Без отговор 99
Ê

C7. Каква е основната дейност на предприятието, фирмата, стопанст-
вото, в което работите? 
(напр. търговия на дребно, изкупуване на селскостопански продукти, 
производство на инструменти и сечива, адвокатски услуги)

..................................................................................................................
(записва се дейността на местната единица) 
Дейността на местната единица се кодира в ОСИ към ТСБ по КИД-
2008 на ниво 2 знака, които съответстват на ниво раздел 

|_|_|

Без отговор 99

Ê

4Ê
Ê

Трудов статус 
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê

Характеристика на основната работа Ê

C1. Какъв е Вашият трудов статус понастоящем?
Работещ или упражняващ професия, включително неплатена работа в 
семеен бизнес или стопанство, платен стаж или платено практическо 
обучение                                        ─► в. C3

1

Безработен 2
Ученик, студент, докторант, записан в курс за обучение, 
неплатен стажант         

3

Пенсионер, вкл. преди навършване на определената възраст 4
Трайно нетрудоспособен 5
Изпълняващ домашни или семейни задължения (например домакиня) 6

Друго неактивно лице    8

C2. През последните 12 месеца били ли сте работещ или упражняващ 
професия, включително неплатена работа за семеен бизнес или сто-
панство, платен стаж или платено практическо обучение?

Ê

Да                                                                                            ─► в. D1 1
Не                                                                                                      ─► в. D1 2

C3. На пълно или на непълно работно време работите?
На пълно работно време 1
На непълно работно време 2

C4. Като какъв/а работите - като самостоятелно зает или като нает 
срещу работна заплата?

Самостоятелно зает с наети лица (работодател) 1
Самостоятелно зает без наети лица                                        ─► в. C6 2
Нает на постоянна работа или с договор за работа с неограничена про-
дължителност

3

Нает на временна работа или с договор за работа с ограничена про-
дължителност

4

Неплатен семеен работник                                                        5

Ê

7Ê
Ê

E2. През последните 12 месеца получавали ли сте информация или 
съвет/помощ относно възможности за учене от институции/ органи-
зации?

Да 1
Не                                                                                                ─► в. F1 2
Без отговор ─► в. F1                        99

E2.1 Безплатна и/или платена информация или съвет/ помощ сте 
получили?
(Моля, отбележете отговори на двата подвъпроса)

Да Не

Безплатна 1 2
Платена                                                                                 1 2

Въпроси от Е3 до Е5 се отнасят само до получилите безплатна информация или съ-
вет/помощ, т.е. отбелязан Отговор „Да“ на първата категория на Въпрос Е2.1 

E3. От някоя от следните институции/организации ли получихте 
безплатна информация (съвет/помощ)?
(Моля, отбележете отговори на всички подвъпроси)

Да Не

Образователна институция (училище, колеж, център за професио-
нално обучение, университет) 1 2

Бюрата по труда, центрове за професионално ориентиране, инфор-
мационни центрове за кариерно развитие, посреднически фирми за 
намиране на работа

1 2

От работодател или организация на работодатели 1 2
От професионални съюзи (синдикати) или работнически съюзи 1 2
От друга институция, предлагаща безплатна информация (по-
мощ/съвет) относно възможностите за учене, неспомената по-горе 1 2

E4. В какъв вид беше тази безплатна информация (съвет/помощ)?
(Моля, отбележете отговори на всички подвъпроси) Да Не

Устна или писмена информация или съвет/помощ за възможностите 
за учене 1 2

Тест за оценка на уменията и компетенциите, проверка на уменията 
или интервю 1 2

Информация (съвет/помощ) при валидиране/признаване на умения-
та, компетенциите или предходно учене 1 2

Друг вид информация (съвет/помощ) 1 2



5

Ê
Информация за родителите

D1. Каква е най-високата завършена степен на образование на Вашия 
баща/настойник?

Основно или по-ниско образование 1
Средно образование 2
Висше образование (вкл. полувисше) 3
Не е имал баща/настойник (баща неизвестен)                  ─► в. D3 4
Без отговор 99

D2. Коя е страната на раждане на Вашия баща/настойник?
България                                                                                           0
Друга .......................................................................................................... 
(записва се наименованието на държавата)  
Наименованието на държавата се кодира в ОСИ към ТСБ 

|_|_|_|

Без отговор 99

D3. Каква е най-високата завършена степен на образование на Ваша-
та майка/настойник?

Основно или по-ниско образование 1
Средно образование 2
Висше образование 3
Не е имал майка/настойник (майка неизвестна) ─► в. E1 4
Без отговор 99

Ê
D4. Коя е страната на раждане на Вашата майка/настойник?

България                                                           0
Друга .......................................................................................................... 
(записва се наименованието на държавата)  
Наименованието на държавата се кодира в ОСИ към ТСБ 

|_|_|_|

Без отговор 99

Достъп до информация относно възможностите за образование и обуче-
ние

E1. През последните 12 месеца търсили ли сте някаква информация 
относно възможности за учене (включително формално и неформално 
образование и обучение)?

Да 1
Не                                                                                              2
Без отговор                                            99

ÊÊ

7Ê
Ê

E2. През последните 12 месеца получавали ли сте информация или 
съвет/помощ относно възможности за учене от институции/ органи-
зации?

Да 1
Не                                                                                                ─► в. F1 2
Без отговор ─► в. F1                        99

E2.1 Безплатна и/или платена информация или съвет/ помощ сте 
получили?
(Моля, отбележете отговори на двата подвъпроса)

Да Не

Безплатна 1 2
Платена                                                                                 1 2

Въпроси от Е3 до Е5 се отнасят само до получилите безплатна информация или съ-
вет/помощ, т.е. отбелязан Отговор „Да“ на първата категория на Въпрос Е2.1 

E3. От някоя от следните институции/организации ли получихте 
безплатна информация (съвет/помощ)?
(Моля, отбележете отговори на всички подвъпроси)

Да Не

Образователна институция (училище, колеж, център за професио-
нално обучение, университет) 1 2

Бюрата по труда, центрове за професионално ориентиране, инфор-
мационни центрове за кариерно развитие, посреднически фирми за 
намиране на работа

1 2

От работодател или организация на работодатели 1 2
От професионални съюзи (синдикати) или работнически съюзи 1 2
От друга институция, предлагаща безплатна информация (по-
мощ/съвет) относно възможностите за учене, неспомената по-горе 1 2

E4. В какъв вид беше тази безплатна информация (съвет/помощ)?
(Моля, отбележете отговори на всички подвъпроси) Да Не

Устна или писмена информация или съвет/помощ за възможностите 
за учене 1 2

Тест за оценка на уменията и компетенциите, проверка на уменията 
или интервю 1 2

Информация (съвет/помощ) при валидиране/признаване на умения-
та, компетенциите или предходно учене 1 2

Друг вид информация (съвет/помощ) 1 2
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Ê

7Ê
Ê

E2. През последните 12 месеца получавали ли сте информация или 
съвет/помощ относно възможности за учене от институции/ органи-
зации?

Да 1
Не                                                                                                ─► в. F1 2
Без отговор ─► в. F1                        99

E2.1 Безплатна и/или платена информация или съвет/ помощ сте 
получили?
(Моля, отбележете отговори на двата подвъпроса)

Да Не

Безплатна 1 2
Платена                                                                                 1 2

Въпроси от Е3 до Е5 се отнасят само до получилите безплатна информация или съ-
вет/помощ, т.е. отбелязан Отговор „Да“ на първата категория на Въпрос Е2.1 

E3. От някоя от следните институции/организации ли получихте 
безплатна информация (съвет/помощ)?
(Моля, отбележете отговори на всички подвъпроси)

Да Не

Образователна институция (училище, колеж, център за професио-
нално обучение, университет) 1 2

Бюрата по труда, центрове за професионално ориентиране, инфор-
мационни центрове за кариерно развитие, посреднически фирми за 
намиране на работа

1 2

От работодател или организация на работодатели 1 2
От професионални съюзи (синдикати) или работнически съюзи 1 2
От друга институция, предлагаща безплатна информация (по-
мощ/съвет) относно възможностите за учене, неспомената по-горе 1 2

E4. В какъв вид беше тази безплатна информация (съвет/помощ)?
(Моля, отбележете отговори на всички подвъпроси) Да Не

Устна или писмена информация или съвет/помощ за възможностите 
за учене 1 2

Тест за оценка на уменията и компетенциите, проверка на уменията 
или интервю 1 2

Информация (съвет/помощ) при валидиране/признаване на умения-
та, компетенциите или предходно учене 1 2

Друг вид информация (съвет/помощ) 1 2
Ê

8Ê
Ê

E5. По какъв начин получихте тази безплатна информация (съвет/
помощ)?
(Моля, отбележете отговори на всички подвъпроси)

Да Не

Взаимодействие „лице в лице“ 1 2
Взаимодействие с лице чрез интернет, телефон, имейл 1 2
Взаимодействие чрез компютърни приложения (апликации), вклю-
чително онлайн тестове за самооценка 1 2

Без осъществяване на контакт, само чрез целеви материали (плакати, 
уебсайтове, листовки, телевизионни програми и т.н.) 1 2

Друго, непосочено по-горе 1 2

Участие в образование и обучение  

Формално образование

Формално образование и/или обучение е това, което се провежда в образователната 
система или в центрове за професионална квалификация, и което води до придобиване на 
официално призната степен на образование и/или степен на професионална квалификация. 

F1. През последните 12 месеца били ли сте записан/а (или сте записан/а
в момента) в учебно заведение с цел придобиване на степен на образо-
вание (начално, прогимназиално, средно или висше) или степен на 
професионална квалификация? 

Да 1
Не                                                            ─► в. N1 2

F2. В колко такива образователни програми сте били записан/а (или 
сте записан/а в момента) през последните 12 месеца?

Брой програми |_||_|

Ако лицето е участвало в повече от една образователна програма следващите въпро-
си се отнасят за последната!
Ê
F3. През кой месец и година започнахте да изучавате тази образовател-
на програма?

Попълнете 2 цифри за месеца |_|_|
Попълнете 4 цифри за годината |_|_|_|_|
Без отговор 99

Ê

8Ê
Ê

E5. По какъв начин получихте тази безплатна информация (съвет/
помощ)?
(Моля, отбележете отговори на всички подвъпроси)

Да Не

Взаимодействие „лице в лице“ 1 2
Взаимодействие с лице чрез интернет, телефон, имейл 1 2
Взаимодействие чрез компютърни приложения (апликации), вклю-
чително онлайн тестове за самооценка 1 2

Без осъществяване на контакт, само чрез целеви материали (плакати, 
уебсайтове, листовки, телевизионни програми и т.н.) 1 2

Друго, непосочено по-горе 1 2

Участие в образование и обучение  

Формално образование

Формално образование и/или обучение е това, което се провежда в образователната 
система или в центрове за професионална квалификация, и което води до придобиване на 
официално призната степен на образование и/или степен на професионална квалификация. 

F1. През последните 12 месеца били ли сте записан/а (или сте записан/а
в момента) в учебно заведение с цел придобиване на степен на образо-
вание (начално, прогимназиално, средно или висше) или степен на 
професионална квалификация? 

Да 1
Не                                                            ─► в. N1 2

F2. В колко такива образователни програми сте били записан/а (или 
сте записан/а в момента) през последните 12 месеца?

Брой програми |_||_|

Ако лицето е участвало в повече от една образователна програма следващите въпро-
си се отнасят за последната!
Ê
F3. През кой месец и година започнахте да изучавате тази образовател-
на програма?

Попълнете 2 цифри за месеца |_|_|
Попълнете 4 цифри за годината |_|_|_|_|
Без отговор 99
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Ê

7Ê
Ê

E2. През последните 12 месеца получавали ли сте информация или 
съвет/помощ относно възможности за учене от институции/ органи-
зации?

Да 1
Не                                                                                                ─► в. F1 2
Без отговор ─► в. F1                        99

E2.1 Безплатна и/или платена информация или съвет/ помощ сте 
получили?
(Моля, отбележете отговори на двата подвъпроса)

Да Не

Безплатна 1 2
Платена                                                                                 1 2

Въпроси от Е3 до Е5 се отнасят само до получилите безплатна информация или съ-
вет/помощ, т.е. отбелязан Отговор „Да“ на първата категория на Въпрос Е2.1 

E3. От някоя от следните институции/организации ли получихте 
безплатна информация (съвет/помощ)?
(Моля, отбележете отговори на всички подвъпроси)

Да Не

Образователна институция (училище, колеж, център за професио-
нално обучение, университет) 1 2

Бюрата по труда, центрове за професионално ориентиране, инфор-
мационни центрове за кариерно развитие, посреднически фирми за 
намиране на работа

1 2

От работодател или организация на работодатели 1 2
От професионални съюзи (синдикати) или работнически съюзи 1 2
От друга институция, предлагаща безплатна информация (по-
мощ/съвет) относно възможностите за учене, неспомената по-горе 1 2

E4. В какъв вид беше тази безплатна информация (съвет/помощ)?
(Моля, отбележете отговори на всички подвъпроси) Да Не

Устна или писмена информация или съвет/помощ за възможностите 
за учене 1 2

Тест за оценка на уменията и компетенциите, проверка на уменията 
или интервю 1 2

Информация (съвет/помощ) при валидиране/признаване на умения-
та, компетенциите или предходно учене 1 2

Друг вид информация (съвет/помощ) 1 2
Ê

8Ê
Ê

E5. По какъв начин получихте тази безплатна информация (съвет/
помощ)?
(Моля, отбележете отговори на всички подвъпроси)

Да Не

Взаимодействие „лице в лице“ 1 2
Взаимодействие с лице чрез интернет, телефон, имейл 1 2
Взаимодействие чрез компютърни приложения (апликации), вклю-
чително онлайн тестове за самооценка 1 2

Без осъществяване на контакт, само чрез целеви материали (плакати, 
уебсайтове, листовки, телевизионни програми и т.н.) 1 2

Друго, непосочено по-горе 1 2

Участие в образование и обучение  

Формално образование

Формално образование и/или обучение е това, което се провежда в образователната 
система или в центрове за професионална квалификация, и което води до придобиване на 
официално призната степен на образование и/или степен на професионална квалификация. 

F1. През последните 12 месеца били ли сте записан/а (или сте записан/а
в момента) в учебно заведение с цел придобиване на степен на образо-
вание (начално, прогимназиално, средно или висше) или степен на 
професионална квалификация? 

Да 1
Не                                                            ─► в. N1 2

F2. В колко такива образователни програми сте били записан/а (или 
сте записан/а в момента) през последните 12 месеца?

Брой програми |_||_|

Ако лицето е участвало в повече от една образователна програма следващите въпро-
си се отнасят за последната!
Ê
F3. През кой месец и година започнахте да изучавате тази образовател-
на програма?

Попълнете 2 цифри за месеца |_|_|
Попълнете 4 цифри за годината |_|_|_|_|
Без отговор 99

Ê

8Ê
Ê

E5. По какъв начин получихте тази безплатна информация (съвет/
помощ)?
(Моля, отбележете отговори на всички подвъпроси)

Да Не

Взаимодействие „лице в лице“ 1 2
Взаимодействие с лице чрез интернет, телефон, имейл 1 2
Взаимодействие чрез компютърни приложения (апликации), вклю-
чително онлайн тестове за самооценка 1 2

Без осъществяване на контакт, само чрез целеви материали (плакати, 
уебсайтове, листовки, телевизионни програми и т.н.) 1 2

Друго, непосочено по-горе 1 2

Участие в образование и обучение  

Формално образование

Формално образование и/или обучение е това, което се провежда в образователната 
система или в центрове за професионална квалификация, и което води до придобиване на 
официално призната степен на образование и/или степен на професионална квалификация. 

F1. През последните 12 месеца били ли сте записан/а (или сте записан/а
в момента) в учебно заведение с цел придобиване на степен на образо-
вание (начално, прогимназиално, средно или висше) или степен на 
професионална квалификация? 

Да 1
Не                                                            ─► в. N1 2

F2. В колко такива образователни програми сте били записан/а (или 
сте записан/а в момента) през последните 12 месеца?

Брой програми |_||_|

Ако лицето е участвало в повече от една образователна програма следващите въпро-
си се отнасят за последната!
Ê
F3. През кой месец и година започнахте да изучавате тази образовател-
на програма?

Попълнете 2 цифри за месеца |_|_|
Попълнете 4 цифри за годината |_|_|_|_|
Без отговор 99

Ê

7Ê
Ê

E2. През последните 12 месеца получавали ли сте информация или 
съвет/помощ относно възможности за учене от институции/ органи-
зации?

Да 1
Не                                                                                                ─► в. F1 2
Без отговор ─► в. F1                        99

E2.1 Безплатна и/или платена информация или съвет/ помощ сте 
получили?
(Моля, отбележете отговори на двата подвъпроса)

Да Не

Безплатна 1 2
Платена                                                                                 1 2

Въпроси от Е3 до Е5 се отнасят само до получилите безплатна информация или съ-
вет/помощ, т.е. отбелязан Отговор „Да“ на първата категория на Въпрос Е2.1 

E3. От някоя от следните институции/организации ли получихте 
безплатна информация (съвет/помощ)?
(Моля, отбележете отговори на всички подвъпроси)

Да Не

Образователна институция (училище, колеж, център за професио-
нално обучение, университет) 1 2

Бюрата по труда, центрове за професионално ориентиране, инфор-
мационни центрове за кариерно развитие, посреднически фирми за 
намиране на работа

1 2

От работодател или организация на работодатели 1 2
От професионални съюзи (синдикати) или работнически съюзи 1 2
От друга институция, предлагаща безплатна информация (по-
мощ/съвет) относно възможностите за учене, неспомената по-горе 1 2

E4. В какъв вид беше тази безплатна информация (съвет/помощ)?
(Моля, отбележете отговори на всички подвъпроси) Да Не

Устна или писмена информация или съвет/помощ за възможностите 
за учене 1 2

Тест за оценка на уменията и компетенциите, проверка на уменията 
или интервю 1 2

Информация (съвет/помощ) при валидиране/признаване на умения-
та, компетенциите или предходно учене 1 2

Друг вид информация (съвет/помощ) 1 2
Ê

8Ê
Ê

E5. По какъв начин получихте тази безплатна информация (съвет/
помощ)?
(Моля, отбележете отговори на всички подвъпроси)

Да Не

Взаимодействие „лице в лице“ 1 2
Взаимодействие с лице чрез интернет, телефон, имейл 1 2
Взаимодействие чрез компютърни приложения (апликации), вклю-
чително онлайн тестове за самооценка 1 2

Без осъществяване на контакт, само чрез целеви материали (плакати, 
уебсайтове, листовки, телевизионни програми и т.н.) 1 2

Друго, непосочено по-горе 1 2

Участие в образование и обучение  

Формално образование

Формално образование и/или обучение е това, което се провежда в образователната 
система или в центрове за професионална квалификация, и което води до придобиване на 
официално призната степен на образование и/или степен на професионална квалификация. 

F1. През последните 12 месеца били ли сте записан/а (или сте записан/а
в момента) в учебно заведение с цел придобиване на степен на образо-
вание (начално, прогимназиално, средно или висше) или степен на 
професионална квалификация? 

Да 1
Не                                                            ─► в. N1 2

F2. В колко такива образователни програми сте били записан/а (или 
сте записан/а в момента) през последните 12 месеца?

Брой програми |_||_|

Ако лицето е участвало в повече от една образователна програма следващите въпро-
си се отнасят за последната!
Ê
F3. През кой месец и година започнахте да изучавате тази образовател-
на програма?

Попълнете 2 цифри за месеца |_|_|
Попълнете 4 цифри за годината |_|_|_|_|
Без отговор 99

Ê

8Ê
Ê

E5. По какъв начин получихте тази безплатна информация (съвет/
помощ)?
(Моля, отбележете отговори на всички подвъпроси)

Да Не

Взаимодействие „лице в лице“ 1 2
Взаимодействие с лице чрез интернет, телефон, имейл 1 2
Взаимодействие чрез компютърни приложения (апликации), вклю-
чително онлайн тестове за самооценка 1 2

Без осъществяване на контакт, само чрез целеви материали (плакати, 
уебсайтове, листовки, телевизионни програми и т.н.) 1 2

Друго, непосочено по-горе 1 2

Участие в образование и обучение  

Формално образование

Формално образование и/или обучение е това, което се провежда в образователната 
система или в центрове за професионална квалификация, и което води до придобиване на 
официално призната степен на образование и/или степен на професионална квалификация. 

F1. През последните 12 месеца били ли сте записан/а (или сте записан/а
в момента) в учебно заведение с цел придобиване на степен на образо-
вание (начално, прогимназиално, средно или висше) или степен на 
професионална квалификация? 

Да 1
Не                                                            ─► в. N1 2

F2. В колко такива образователни програми сте били записан/а (или 
сте записан/а в момента) през последните 12 месеца?

Брой програми |_||_|

Ако лицето е участвало в повече от една образователна програма следващите въпро-
си се отнасят за последната!
Ê
F3. През кой месец и година започнахте да изучавате тази образовател-
на програма?

Попълнете 2 цифри за месеца |_|_|
Попълнете 4 цифри за годината |_|_|_|_|
Без отговор 99

Ê

9Ê
Ê

F4. Към коя от следните степени на образование/професионална ква-
лификация се отнася тази учебна програма?

Начално образование (4 клас)                                                       ─► в. F6 2
Основно образование (вкл. ПТУ с прием след 6 и 7 клас) ─► в. F6 3
ПТУ с прием след завършен 8 клас / основно образование (I-ва степен на 
професионална квалификация)

4

Средно общо (гимназиално) образование ─► в. F6 5
Средно специално / професионално образование (професионална гимна-
зия - II-ра или III-та степен на професионална квалификация, но без 
професионално обучение след средно образование)

6

Професионално обучение след средно образование, минимум 2 г. (IV-та 
степен на професионална квалификация)

7

Висше образование - степен „професионален бакалавър“ 8
Висше образование - степен „бакалавър“ 9
Висше образование - степен „магистър“ 10
Висше образование - степен „доктор“ 11

Ê
F5. Каква специалност (професия) изучавахте? 

..........................................................................................................................
(Записва се наименование на специалността, професията)
Кодира се в ОСИ към ТСБ по КОО 2015 на ниво 4 знак (детайлна об-
ласт)

|_|_|_|_|

Ê
F6. Завършихте ли тази програма/квалификация, която сте започнал/а 
последно?

Ê

Не, напуснах предсрочно 1
Не, все още уча 2
Да, завърших я 3

Ê
F7. Под формата на дистанционно обучение ли беше последната учебна 
програма, в която сте били записан/а?

Ê

Да                                                                                                  1
Не                                                                                  ─► в. F8 2
Без отговор ─► в. F8 99

Ê Ê



8

Ê

Ê
Ê

F4. Към коя от следните степени на образование/професионална ква-
лификация се отнася тази учебна програма?

Начално образование (4 клас)                                                       ─► в. F6 2
Основно образование (вкл. ПТУ с прием след 6 и 7 клас) ─► в. F6 3
ПТУ с прием след завършен 8 клас / основно образование (I-ва степен на 
професионална квалификация)

4

Средно общо (гимназиално) образование ─► в. F6 5
Средно специално / професионално образование (професионална гимна-
зия - II-ра или III-та степен на професионална квалификация, но без 
професионално обучение след средно образование)

6

Професионално обучение след средно образование, минимум 2 г. (IV-та 
степен на професионална квалификация)

7

Висше образование - степен „професионален бакалавър“ 8
Висше образование - степен „бакалавър“ 9
Висше образование - степен „магистър“ 10
Висше образование - степен „доктор“ 11

Ê
F5. Каква специалност (професия) изучавахте? 

..........................................................................................................................
(Записва се наименование на специалността, професията)
Кодира се в ОСИ към ТСБ по КОО 2015 на ниво 4 знак (детайлна об-
ласт)

|_|_|_|_|

Ê
F6. Завършихте ли тази програма/квалификация, която сте започнали 
последно?

Ê

Не, напуснах предсрочно 1
Не, все още уча 2
Да, завърших я 3

Ê
F7. Под формата на дистанционно обучение ли беше последната учебна 
програма, в която сте били записан/а?

Да                                                                                                  1
Не                                                                                  ─► в. F8 2
Без отговор ─► в. F8 99

Ê ÊÊ

10Ê
Ê

F7.1 Основно под формата на онлайн курс ли беше проведено обуче-
нието? 

Ê

Да 1
Не 2
Без отговор 99

Ê
F8. Колко често използвахте учебни материали онлайн (например ау-
дио-визуални материали, софтуер за онлайн обучения, електронни 
учебници и т.н.) по време на обучението си?

Ê

Много често 1
Често 2
Понякога 3
Никога 4
Без отговор 99

Ê
F9. Имахте ли взаимодействие с други лица с образователна цел през 
уебсайт/портал (включително Фейсбук група) по време на обучението 
си?

Ê

Да 1
Не 2
Без отговор 99

Ê
F10. Бихте ли посочили причините за участието си в обучението?
(Моля, отбележете отговори на всички подвъпроси) Да Не

За да върша работата си по-добре 1 2
Да увелича възможностите си за развитие в кариерата 1 2
За да намаля риска от загуба на работата си 1 2
Да увелича възможностите си за намиране на работа/за смяна на ра-
ботата, професията 1 2

Да започна собствен бизнес 1 2
Бях задължен да участвам 1 2
Да придобия знания/умения, полезни за всекидневието ми 1 2
Да повиша знанията/уменията си по теми (предмети), които ме инте-
ресуват 1 2

Да придобия сертификат (свидетелство) 1 2
За да се срещна с нови хора (или за разнообразие) 1 2
Нито една от изброените (Моля, посочете)

..............................................................................................................
1 2

Ê

Ê

10Ê
Ê

F7.1 Основно под формата на онлайн курс ли беше проведено обуче-
нието? 

Ê

Да 1
Не 2
Без отговор 99

Ê
F8. Колко често използвахте учебни материали онлайн (например ау-
дио-визуални материали, софтуер за онлайн обучения, електронни 
учебници и т.н.) по време на обучението си?

Ê

Много често 1
Често 2
Понякога 3
Никога 4
Без отговор 99

Ê
F9. Имахте ли взаимодействие с други лица с образователна цел през 
уебсайт/портал (включително Фейсбук група) по време на обучението 
си?

Ê

Да 1
Не 2
Без отговор 99

Ê
F10. Бихте ли посочили причините за участието си в обучението?
(Моля, отбележете отговори на всички подвъпроси) Да Не

За да върша работата си по-добре 1 2
Да увелича възможностите си за развитие в кариерата 1 2
За да намаля риска от загуба на работата си 1 2
Да увелича възможностите си за намиране на работа/за смяна на ра-
ботата, професията 1 2

Да започна собствен бизнес 1 2
Бях задължен да участвам 1 2
Да придобия знания/умения, полезни за всекидневието ми 1 2
Да повиша знанията/уменията си по теми (предмети), които ме инте-
ресуват 1 2

Да придобия сертификат (свидетелство) 1 2
За да се срещна с нови хора (или за разнообразие) 1 2
Нито една от изброените (Моля, посочете)

..............................................................................................................
1 2

ÊÊ

11Ê
Ê

F11. Кога протичаше обучението Ви по учебната програма спрямо пла-
теното Ви работно време (вкл. платен отпуск или компенсации)? 

Само през работно време 1
Основно през работно време 2
Основно извън работно време 3
Само извън работно време 4
Не съм работил/а през този период 5
Без отговор 99

Ê
F12. Какъв е общият брой на учебните часове за последните 12 месеца 
по тази учебна програма? 

(4 цифри, отговарящи на броя на часовете, например ако учебните ча-
сове са 30 се записва - 0030)

|_|_|_|_|
    

Ако респонденът се затруднява да посочи точния брой часове, могат да му бъдат зада-
дени уточняващи въпроси за брой учебни часове на седмица и брой седмици на обучение-
то, след което да се изчисли общият брой часове.  
Ê

Технически учебни пособия са всички помощни материали, които респондентът купува 
за обучението, например софтуер, CD-та, DVD-та, чертожни дъски и други инструмен-
ти,  бои, глина, и т.н.  
 

F13.1. Моля, посочете кой плати напълно или частично разходите 
за обучение по учебната програма (такси за обучение и такси за из-
пити). (Включват се и свързаните разходи за учебници и технически 
пособия)
(Моля, отбележете отговори на всички подвъпроси)

Да Не

Работодател или бъдещ работодател 1 2
Бюрото по труда (Агенцията по заетостта)                               1 2
Друга обществена институция 1 2
Член на домакинството или роднина                                          1 2
Нито един от изброените (Моля, посочете) 
………………………………. 1 2

Ê

F13. Кой от следните методи най-точно описва начина на плащане на 
разходите (такси за обучение или за изпити), свързани с Вашето обуче-
ние по учебната програма?
(Включват се и свързаните разходи за учебници и технически пособия)

Напълно платени от Вас ─► в. F14 1
Частично платени от Вас и частично платени от някой друг                                                                                               2
Напълно платени от някой друг                                  3
Обучението беше безплатно ─► в. F14 4
Не знам ─► в. F14 5
Без отговор ─► в. F14 99



9

Ê

9Ê
Ê

F4. Към коя от следните степени на образование/професионална ква-
лификация се отнася тази учебна програма?

Начално образование (4 клас)                                                       ─► в. F6 2
Основно образование (вкл. ПТУ с прием след 6 и 7 клас) ─► в. F6 3
ПТУ с прием след завършен 8 клас / основно образование (I-ва степен на 
професионална квалификация)

4

Средно общо (гимназиално) образование ─► в. F6 5
Средно специално / професионално образование (професионална гимна-
зия - II-ра или III-та степен на професионална квалификация, но без 
професионално обучение след средно образование)

6

Професионално обучение след средно образование, минимум 2 г. (IV-та 
степен на професионална квалификация)

7

Висше образование - степен „професионален бакалавър“ 8
Висше образование - степен „бакалавър“ 9
Висше образование - степен „магистър“ 10
Висше образование - степен „доктор“ 11

Ê
F5. Каква специалност (професия) изучавахте? 

..........................................................................................................................
(Записва се наименование на специалността, професията)
Кодира се в ОСИ към ТСБ по КОО 2015 на ниво 4 знак (детайлна об-
ласт)

|_|_|_|_|

Ê
F6. Завършихте ли тази програма/квалификация, която сте започнал/а 
последно?

Ê

Не, напуснах предсрочно 1
Не, все още уча 2
Да, завърших я 3

Ê
F7. Под формата на дистанционно обучение ли беше последната учебна 
програма, в която сте били записан/а?

Да                                                                                                  1
Не                                                                                  ─► в. F8 2
Без отговор ─► в. F8 99

Ê ÊÊ

10Ê
Ê

F7.1 Основно под формата на онлайн курс ли беше проведено обуче-
нието? 

Ê

Да 1
Не 2
Без отговор 99

Ê
F8. Колко често използвахте учебни материали онлайн (например ау-
дио-визуални материали, софтуер за онлайн обучения, електронни 
учебници и т.н.) по време на обучението си?

Ê

Много често 1
Често 2
Понякога 3
Никога 4
Без отговор 99

Ê
F9. Имахте ли взаимодействие с други лица с образователна цел през 
уебсайт/портал (включително Фейсбук група) по време на обучението 
си?

Ê

Да 1
Не 2
Без отговор 99

Ê
F10. Бихте ли посочили причините за участието си в обучението?
(Моля, отбележете отговори на всички подвъпроси) Да Не

За да върша работата си по-добре 1 2
Да увелича възможностите си за развитие в кариерата 1 2
За да намаля риска от загуба на работата си 1 2
Да увелича възможностите си за намиране на работа/за смяна на ра-
ботата, професията 1 2

Да започна собствен бизнес 1 2
Бях задължен да участвам 1 2
Да придобия знания/умения, полезни за всекидневието ми 1 2
Да повиша знанията/уменията си по теми (предмети), които ме инте-
ресуват 1 2

Да придобия сертификат (свидетелство) 1 2
За да се срещна с нови хора (или за разнообразие) 1 2
Нито една от изброените (Моля, посочете)

..............................................................................................................
1 2

Ê

Ê

10Ê
Ê

F7.1 Основно под формата на онлайн курс ли беше проведено обуче-
нието? 

Ê

Да 1
Не 2
Без отговор 99

Ê
F8. Колко често използвахте учебни материали онлайн (например ау-
дио-визуални материали, софтуер за онлайн обучения, електронни 
учебници и т.н.) по време на обучението си?

Ê

Много често 1
Често 2
Понякога 3
Никога 4
Без отговор 99

Ê
F9. Имахте ли взаимодействие с други лица с образователна цел през 
уебсайт/портал (включително Фейсбук група) по време на обучението 
си?

Ê

Да 1
Не 2
Без отговор 99

Ê
F10. Бихте ли посочили причините за участието си в обучението?
(Моля, отбележете отговори на всички подвъпроси) Да Не

За да върша работата си по-добре 1 2
Да увелича възможностите си за развитие в кариерата 1 2
За да намаля риска от загуба на работата си 1 2
Да увелича възможностите си за намиране на работа/за смяна на ра-
ботата, професията 1 2

Да започна собствен бизнес 1 2
Бях задължен да участвам 1 2
Да придобия знания/умения, полезни за всекидневието ми 1 2
Да повиша знанията/уменията си по теми (предмети), които ме инте-
ресуват 1 2

Да придобия сертификат (свидетелство) 1 2
За да се срещна с нови хора (или за разнообразие) 1 2
Нито една от изброените (Моля, посочете)

..............................................................................................................
1 2

ÊÊ

11Ê
Ê

F11. Кога протичаше обучението Ви по учебната програма спрямо пла-
теното Ви работно време (вкл. платен отпуск или компенсации)? 

Само през работно време 1
Основно през работно време 2
Основно извън работно време 3
Само извън работно време 4
Не съм работил/а през този период 5
Без отговор 99

Ê
F12. Какъв е общият брой на учебните часове за последните 12 месеца 
по тази учебна програма? 

(4 цифри, отговарящи на броя на часовете, например ако учебните ча-
сове са 30 се записва - 0030)

|_|_|_|_|
    

Ако респонденът се затруднява да посочи точния брой часове, могат да му бъдат зада-
дени уточняващи въпроси за брой учебни часове на седмица и брой седмици на обучение-
то, след което да се изчисли общият брой часове.  
Ê

Технически учебни пособия са всички помощни материали, които респондентът купува 
за обучението, например софтуер, CD-та, DVD-та, чертожни дъски и други инструмен-
ти,  бои, глина, и т.н.  
 

F13.1. Моля, посочете кой плати напълно или частично разходите 
за обучение по учебната програма (такси за обучение и такси за из-
пити). (Включват се и свързаните разходи за учебници и технически 
пособия)
(Моля, отбележете отговори на всички подвъпроси)

Да Не

Работодател или бъдещ работодател 1 2
Бюрото по труда (Агенцията по заетостта)                               1 2
Друга обществена институция 1 2
Член на домакинството или роднина                                          1 2
Нито един от изброените (Моля, посочете) 
………………………………. 1 2

Ê

F13. Кой от следните методи най-точно описва начина на плащане на 
разходите (такси за обучение или за изпити), свързани с Вашето обуче-
ние по учебната програма?
(Включват се и свързаните разходи за учебници и технически пособия)

Напълно платени от Вас ─► в. F14 1
Частично платени от Вас и частично платени от някой друг                                                                                               2
Напълно платени от някой друг                                  3
Обучението беше безплатно ─► в. F14 4
Не знам ─► в. F14 5
Без отговор ─► в. F14 99

Ê

10Ê
Ê

F7.1 Основно под формата на онлайн курс ли беше проведено обуче-
нието? 

Ê

Да 1
Не 2
Без отговор 99

Ê
F8. Колко често използвахте учебни материали онлайн (например ау-
дио-визуални материали, софтуер за онлайн обучения, електронни 
учебници и т.н.) по време на обучението си?

Ê

Много често 1
Често 2
Понякога 3
Никога 4
Без отговор 99

Ê
F9. Имахте ли взаимодействие с други лица с образователна цел през 
уебсайт/портал (включително Фейсбук група) по време на обучението 
си?

Ê

Да 1
Не 2
Без отговор 99

Ê
F10. Бихте ли посочили причините за участието си в обучението?
(Моля, отбележете отговори на всички подвъпроси) Да Не

За да върша работата си по-добре 1 2
Да увелича възможностите си за развитие в кариерата 1 2
За да намаля риска от загуба на работата си 1 2
Да увелича възможностите си за намиране на работа/за смяна на ра-
ботата, професията 1 2

Да започна собствен бизнес 1 2
Бях задължен да участвам 1 2
Да придобия знания/умения, полезни за всекидневието ми 1 2
Да повиша знанията/уменията си по теми (предмети), които ме инте-
ресуват 1 2

Да придобия сертификат (свидетелство) 1 2
За да се срещна с нови хора (или за разнообразие) 1 2
Нито една от изброените (Моля, посочете)

..............................................................................................................
1 2

ÊÊ

11Ê
Ê

F11. Кога протичаше обучението Ви по учебната програма спрямо пла-
теното Ви работно време (вкл. платен отпуск или компенсации)? 

Само през работно време 1
Основно през работно време 2
Основно извън работно време 3
Само извън работно време 4
Не съм работил/а през този период 5
Без отговор 99

Ê
F12. Какъв е общият брой на учебните часове за последните 12 месеца 
по тази учебна програма? 

(4 цифри, отговарящи на броя на часовете, например ако учебните ча-
сове са 30 се записва - 0030)

|_|_|_|_|
    

Ако респонденът се затруднява да посочи точния брой часове, могат да му бъдат зада-
дени уточняващи въпроси за брой учебни часове на седмица и брой седмици на обучение-
то, след което да се изчисли общият брой часове.  
Ê

Технически учебни пособия са всички помощни материали, които респондентът купува 
за обучението, например софтуер, CD-та, DVD-та, чертожни дъски и други инструмен-
ти,  бои, глина, и т.н.  
 

F13.1. Моля, посочете кой плати напълно или частично разходите 
за обучение по учебната програма (такси за обучение и такси за из-
пити). (Включват се и свързаните разходи за учебници и технически 
пособия)
(Моля, отбележете отговори на всички подвъпроси)

Да Не

Работодател или бъдещ работодател 1 2
Бюрото по труда (Агенцията по заетостта)                               1 2
Друга обществена институция 1 2
Член на домакинството или роднина                                          1 2
Нито един от изброените (Моля, посочете) 
………………………………. 1 2

Ê

F13. Кой от следните методи най-точно описва начина на плащане на 
разходите (такси за обучение или за изпити), свързани с Вашето обуче-
ние по учебната програма?
(Включват се и свързаните разходи за учебници и технически пособия)

Напълно платени от Вас ─► в. F14 1
Частично платени от Вас и частично платени от някой друг                                                                                               2
Напълно платени от някой друг                                  3
Обучението беше безплатно ─► в. F14 4
Не знам ─► в. F14 5
Без отговор ─► в. F14 99
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F11. Кога протичаше обучението Ви по учебната програма спрямо пла-
теното Ви работно време (вкл. платен отпуск или компенсации)? 

Само през работно време 1
Основно през работно време 2
Основно извън работно време 3
Само извън работно време 4
Не съм работил/а през този период 5
Без отговор 99

Ê
F12. Какъв е общият брой на учебните часове за последните 12 месеца 
по тази учебна програма? 

(4 цифри, отговарящи на броя на часовете, например ако учебните ча-
сове са 30 се записва - 0030)

|_|_|_|_|
    

Ако респонденът се затруднява да посочи точния брой часове, могат да му бъдат зада-
дени уточняващи въпроси за брой учебни часове на седмица и брой седмици на обучение-
то, след което да се изчисли общият брой часове.  
Ê

Технически учебни пособия са всички помощни материали, които респондентът купува 
за обучението, например софтуер, CD-та, DVD-та, чертожни дъски и други инструмен-
ти,  бои, глина, и т.н.  
 

F13.1. Моля, посочете кой плати напълно или частично разходите 
за обучение по учебната програма (такси за обучение и такси за из-
пити). (Включват се и свързаните разходи за учебници и технически 
пособия)
(Моля, отбележете отговори на всички подвъпроси)

Да Не

Работодател или бъдещ работодател 1 2
Бюрото по труда (Агенцията по заетостта)                               1 2
Друга обществена институция 1 2
Член на домакинството или роднина                                          1 2
Нито един от изброените (Моля, посочете) 
………………………………. 1 2

Ê

F13. Кой от следните методи най-точно описва начина на плащане на 
разходите (такси за обучение или за изпити), свързани с Вашето обуче-
ние по учебната програма?
(Включват се и свързаните разходи за учебници и технически пособия)

Напълно платени от Вас ─► в. F14 1
Частично платени от Вас и частично платени от някой друг                                                                                               2
Напълно платени от някой друг                                  3
Обучението беше безплатно ─► в. F14 4
Не знам ─► в. F14 5
Без отговор ─► в. F14 99

Ê

12Ê
Ê

F14. Каква част от уменията или знанията, които сте придобил/а от 
това обучение, използвате понастоящем? 

Голяма част 1
Задоволителна част 2
Малка част 3
Никаква част 4
Без отговор 99

Ê
F15. Каква част от уменията или знанията, които сте придобил/а от 
това обучение, очаквате да използвате? 

Голяма част 1
Задоволителна част 2
Малка част 3
Никаква част 4
Без отговор 99

Ê
F16. Придобитите нови знания и умения от това обучение, помог-
наха ли Ви да постигнете някои от следните резултати? 
(Моля, отбележете отговори на всички подвъпроси)

Да Не

Намиране на нова работа 1 2
По-високо възнаграждение (заплата) 1 2
Повишение в длъжност в текущата работа 1 2
Нови задачи (отговорности) на работното място 1 2
По-добро професионално представяне на работното място 1 2
Лични (несвързани с работата) резултати (среща с нови хора, оп-
ресняване на знанията или уменията в област от личен интерес) 1 2

Все още няма резултати от това обучение 1 2
Нито един от изброените (Моля, посочете)

.................................................................................................................
1 2

Ê
Неформално обучение

Неформалното обучение също като формалното образование и обучение е целенасо-
чено и организирано, но успешното му завършване не води до придобиването на степен на 
образование или степен на професионална квалификация. 

Успешното завършване на неформалното обучение може да бъде или да не бъде прид-
ружено от издаването на някакъв документ - удостоверение, свидетелство или друго.

При неформалното образование е необходимо наличието на преподавател (отношения 
„учител-ученик“), дори и ако преподавателя не е професионален учител. 

Ако обучаващият подпомага учащия в рамките на социални връзки (уроците са безп-
латни), тогава уроците следва да се считат за самостоятелно обучение.

Ê

12Ê
Ê

F14. Каква част от уменията или знанията, които сте придобил/а от 
това обучение, използвате понастоящем? 

Голяма част 1
Задоволителна част 2
Малка част 3
Никаква част 4
Без отговор 99

Ê
F15. Каква част от уменията или знанията, които сте придобил/а от 
това обучение, очаквате да използвате? 

Голяма част 1
Задоволителна част 2
Малка част 3
Никаква част 4
Без отговор 99

Ê
F16. Придобитите нови знания и умения от това обучение, помог-
наха ли Ви да постигнете някои от следните резултати? 
(Моля, отбележете отговори на всички подвъпроси)

Да Не

Намиране на нова работа 1 2
По-високо възнаграждение (заплата) 1 2
Повишение в длъжност в текущата работа 1 2
Нови задачи (отговорности) на работното място 1 2
По-добро професионално представяне на работното място 1 2
Лични (несвързани с работата) резултати (среща с нови хора, оп-
ресняване на знанията или уменията в област от личен интерес) 1 2

Все още няма резултати от това обучение 1 2
Нито един от изброените (Моля, посочете)

.................................................................................................................
1 2

Ê
Неформално обучение

Неформалното обучение също като формалното образование и обучение е целенасо-
чено и организирано, но успешното му завършване не води до придобиването на степен на 
образование или степен на професионална квалификация. 

Успешното завършване на неформалното обучение може да бъде или да не бъде прид-
ружено от издаването на някакъв документ - удостоверение, свидетелство или друго.

При неформалното образование е необходимо наличието на преподавател (отношения 
„учител-ученик“), дори и ако преподавателя не е професионален учител. 

Ако обучаващият подпомага учащия в рамките на социални връзки (уроците са безп-
латни), тогава уроците следва да се считат за самостоятелно обучение.
Ê

13Ê
Ê

Когато семинари, работни срещи („уъркшопове“) имат за цел представянето на нови 
или усъвършенствани продукти, теории, методи, практики или други теми, свързани с по-
вишаване на знанията и уменията на участниците, то следва да бъдат отнесени към нефор-
малното обучение.  

Ê
N1. През последните 12 месеца участвали ли сте в ня-
кой от изброените по-долу видове обучения с цел да 
повишите Вашите знания, умения или компетенции в 
някоя област (включително и хоби)? 

Да Не Брой

1. Курс на работното място или през свободното вре-
ме
(Например: курсове по чужд език, компютърна грамот-
ност, мениджмънт или курсове по рисуване, готварство, 
градинарство, шофьорски курсове)

1 2 |_||_|

2. Семинари или работни срещи („уъркшопове“) с 
обучителен характер на работното място или през 
свободното време
(Например: семинар по обработка на данни, тренинг за 
повишаване на мотивацията, работно-информационен
семинар, здравен семинар)

1 2 |_||_|

3. Обучение на работното място - планирани периоди 
на обучение (вкл. инструктаж) на работното място, 
организирано от работодателя с назначен/определен 
учител или инструктор
(Например: специфични инструкции за работа - обуче-
ние за работа със специфична машина или производст-
вен процес; обучение за работа с нова компютърна прог-
рама)

1 2 |_||_|

4. Частни уроци, водени от учител или инструктор, за 
когото това е професионална дейност (получава зап-
лащане за своята дейност по обучение)
(Например: частни уроци за подготовка на кандидат-
студенти, допълнително изучаване на учебни предмети 
извън формалното образование, уроци по пиано)

1 2 |_||_|

Ê
Ако на всички подвъпроси отговорът е „Не“ (2), т.е. респондетът не е участвал в 

никакъв вид неформално обучение, се преминава на раздел „Пречки за участие във 
формално образование и обучение или в неформално обучение“ (стр.19).
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Въпроси N2, N3, N4 и N5:  
 Отбелязват се обученията, в които респондентът е участвал, през последните 12 

месеца (най-много 7). 
 За всеки един от въпросите се спазва един и същ пореден номер на обучението. 
 За всяко едно от обученията следва да се отбележи само една категория по коло-

на.  
N2. Моля, отбележете вида на обученията, в които сте участвали

Вид на обучение-
то\Пореден номер на 
обучението

1 2 3 4 5 6 7

Курс 1 1 1 1 1 1 1
Семинар или работна 
среща („уъркшоп“) 2 2 2 2 2 2 2

Обучение на работното 
място 3 3 3 3 3 3 3

Частни уроци 4 4 4 4 4 4 4
Без отговор 99 99 99 99 99 99 99

Ê
N3. Моля, отбележете кои от обученията, в които сте участвали, са свързани основно 
с работа Ви и кои не са

Отношение към рабо-
та\Пореден номер на 
обучението

1 2 3 4 5 6 7

Основно свързано с ра-
бота 1 1 1 1 1 1 1

Основно свързано с 
лични (неслужебни) 
цели

2 2 2 2 2 2 2

Без отговор 99 99 99 99 99 99 99
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Въпроси N2, N3, N4 и N5:  
 Отбелязват се обученията, в които респондентът е участвал, през последните 12 

месеца (най-много 7). 
 За всеки един от въпросите се спазва един и същ пореден номер на обучението. 
 За всяко едно от обученията следва да се отбележи само една категория по коло-

на.  
N2. Моля, отбележете вида на обученията, в които сте участвал/а

Вид на обучение-
то\Пореден номер на 
обучението

1 2 3 4 5 6 7

Курс 1 1 1 1 1 1 1
Семинар или работна 
среща („уъркшоп“) 2 2 2 2 2 2 2

Обучение на работното 
място 3 3 3 3 3 3 3

Частни уроци 4 4 4 4 4 4 4
Без отговор 99 99 99 99 99 99 99

Ê
N3. Моля, отбележете кои от обученията, в които сте участвал/а са свързани основно 
с работа Ви и кои не са

Отношение към рабо-
та\Пореден номер на 
обучението

1 2 3 4 5 6 7

Основно свързано с ра-
бота 1 1 1 1 1 1 1

Основно свързано с 
лични (неслужебни) 
цели

2 2 2 2 2 2 2

Без отговор 99 99 99 99 99 99 99

Ê

15Ê
Ê

N4. Моля, отбележете кои от обученията, в които сте участвали, са били проведени 
напълно или основно през платеното Ви работно време (включително платен отпуск 
или компенсации)

Отношение към работ-
ното време\Пореден но-
мер на обучението

1 2 3 4 5 6 7

Обучение, проведено 
напълно или основно 
през платеното ми ра-
ботното време

1 1 1 1 1 1 1

Обучение, проведено 
извън платеното ра-
ботното време

2 2 2 2 2 2 2

Без отговор 99 99 99 99 99 99 99

N5. Моля, отбележете кои от обученията, в които сте участвали, са били платени на-
пълно или частично от Вашия работодател (бъдещ работодател)

Заплащане на обучения-
та\Пореден номер на обу-
чението 1 2 3 4 5 6 7

Напълно или частично
платено от работодателя 1 1 1 1 1 1 1

Неплатено от работодателя     2 2 2 2 2 2 2

Без отговор 99 99 99 99 99 99 99

Анкетьор: Изберете произволно 2 неформални обучения, за които 
ще бъде събрана по-детайлна информация (Ако обученията са две 
или по-малко, се записват директно).
В полето за код се записва поредния номер на избраното обучение от 
въпроси N2 - N5 (от 1-7) 

Код

Код на 1вото произволно избрано обучение - ОБ1 |_|
Код на 2рото произволно избрано обучение - ОБ2 |_|
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ND2. Какъв беше основният предмет (специалност), изучаван при 
съответното обучение?

ОБ1
.............................................................................…. |_||_||_||_|

ОБ2 
.............................................................................…. |_||_||_||_|

Записва се основният предмет и се кодира в ОСИ към ТСБ по КОО 2015 на ниво 4 знак 
(детайлна област)

ND3. Беше ли неформалното Ви обучение организирано под фор-
мата на дистанционно обучение? ОБ1 ОБ2

Да                                       1 1
Не                                                                              ─► в. ND4 2 2
Без отговор ─► в. ND4 99 99

ND3.1. Беше ли обучението организирано основно под формата на 
онлайн курс? ОБ1 ОБ2

Да 1 1
Не 2 2
Без отговор 99 99

ND4. Използвахте ли образователни материали онлайн по време 
на обучението си? ОБ1 ОБ2

Да 1 1
Не 2 2
Без отговор 99 99

ND5. Имахте ли взаимодействие с други лица с образователна цел 
през уебсайт/портал (включително Фейсбук група) по време на 
обучението си?

ОБ1 ОБ2

Да 1 1
Не 2 2
Без отговор 99 99
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ND2. Какъв беше основният предмет (специалност), изучаван при 
съответното обучение?

ОБ1
.............................................................................…. |_||_||_||_|

ОБ2 
.............................................................................…. |_||_||_||_|

Записва се основният предмет и се кодира в ОСИ към ТСБ по КОО 2015 на ниво 4 знак 
(детайлна област)

ND3. Беше ли неформалното Ви обучение организирано под фор-
мата на дистанционно обучение? ОБ1 ОБ2

Да                                       1 1
Не                                                                              ─► в. ND4 2 2
Без отговор ─► в. ND4 99 99

ND3.1. Беше ли обучението организирано основно под формата на 
онлайн курс? ОБ1 ОБ2

Да 1 1
Не 2 2
Без отговор 99 99

ND4. Използвахте ли образователни материали онлайн по време 
на обучението си? ОБ1 ОБ2

Да 1 1
Не 2 2
Без отговор 99 99

ND5. Имахте ли взаимодействие с други лица с образователна цел 
през уебсайт/портал (включително Фейсбук група) по време на 
обучението си?

ОБ1 ОБ2

Да 1 1
Не 2 2
Без отговор 99 99

Ê

17Ê
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ND6. Бихте ли посочили причините за участие в обучението си
Анкетьор: изчетете предварително всички отговори на респонден-
та. Възможен е повече от 1 отговор. 

ОБ1 ОБ2

За да върша работата си по-добре 1 1
Да увелича възможностите си за развитие в кариерата 2 2
За да намаля риска от загуба на работата си 3 3
Да увелича възможностите си за намиране на работа/за смяна на 
работата, професията 

4 4

Да започна собствен бизнес 5 5
Заради организационни и/или технологични промени в работа ми 6 6
Бях задължен да участвам от работодател или от законова уредба 7 7
Да придобия знания/умения, полезни за всекидневието ми 8 8
Да повиша знанията/уменията си по теми (предмети), които ме 
интересуват 

9 9

Да придобия сертификат (свидетелство) 10 10
За да се срещна с нови хора (или за разнообразие) 11 11
По здравословни причини 12 12
За да извършвам по-добре доброволческа дейност 13 13
Нито една от изброените (Моля, посочете)
ОБ1 .........................................................
ОБ2 .........................................................

14 14

ND7. Колко учебни часа общо беше продължителността на обучение-
то през последните 12 месеца? 
(посочват се само учебните часове)

ОБ1 .............................................................................…. |_|_|_|_|
ОБ2 .............................................................................…. |_|_|_|_|

Ê
Ако респонденът се затруднява да посочи точния брой часове, могат да му бъдат зада-
дени уточняващи въпроси за брой учебни часове на седмица и брой седмици на обучение-
то, след което да се изчисли общият брой часове.  
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ND8. Кой или коя институция провеждаше обучението?
Мястото на провеждане на обучението и организацията / предприя-
тието, заплащащи обучението, не трябва да се вземат предвид.

ОБ1 ОБ2

Училище, колеж или университет 1 1
Център за професионално обучение, друга обучаваща институция 
или фирма, чиято основна дейност е образование/обучение (нап-
ример за курсове по компютри, по чужди езици, за водачи на 
МПС)

2 2

Фирма или дружество, за които обучение не е основна дейност 
(например доставчици на оборудване) 3 3

Работодател 4 4
Браншова организация, или друго сдружение на работодатели 5 5
Търговска камара 6 6
Професионален съюз или синдикат  (сдружение на работниците в 
определена сфера или бранш) 7 7

Организация с идеална цел, сдружение в областта на културата, 
политическа партия 8 8

Физическо лице (учител, университетски преподавател, студент и 
др.), провеждащо частни уроци или други обучения 9 9

Нестопанска институция, чиято основна дейност не е образование 
и обучение, включително бюджетни организации (например: ми-
нистерства и ведомства, общини, бюра по труда, библиотеки, му-
зеи и др.)

10 10

Нито една от изброените (Моля, посочете)
ОБ1 .........................................................
ОБ2 .........................................................

11 11

ND9. Обучението води ли до получаване на сертификат (свиде-
телство за правоспособност)? 

ОБ1 ОБ2

Да, изисквано е по закон или от работодател, за извършване на 
настоящата или бъдеща работа (като нает или като работодател)

1 1

Да, но не е изисквано по закон или от работодател, за извършване 
на настоящата или бъдеща работа 

2 2

Не, получава се единствено удостоверение за участие 3 3
Не, не се получава никакъв документ 4 4
Без отговор 99 99
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ND8. Кой или коя институция провеждаше обучението?
Мястото на провеждане на обучението и организацията / предприя-
тието, заплащащи обучението, не трябва да се вземат предвид.

ОБ1 ОБ2

Училище, колеж или университет 1 1
Център за професионално обучение, друга обучаваща институция 
или фирма, чиято основна дейност е образование/обучение (нап-
ример за курсове по компютри, по чужди езици, за водачи на 
МПС)

2 2

Фирма или дружество, за които обучение не е основна дейност 
(например доставчици на оборудване) 3 3

Работодател 4 4
Браншова организация, или друго сдружение на работодатели 5 5
Търговска камара 6 6
Професионален съюз или синдикат  (сдружение на работниците в 
определена сфера или бранш) 7 7

Организация с идеална цел, сдружение в областта на културата, 
политическа партия 8 8

Физическо лице (учител, университетски преподавател, студент и 
др.), провеждащо частни уроци или други обучения 9 9

Нестопанска институция, чиято основна дейност не е образование 
и обучение, включително бюджетни организации (например: ми-
нистерства и ведомства, общини, бюра по труда, библиотеки, му-
зеи и др.)

10 10

Нито една от изброените (Моля, посочете)
ОБ1 .........................................................
ОБ2 .........................................................

11 11

ND9. Обучението води ли до получаване на сертификат (свиде-
телство за правоспособност)? 

ОБ1 ОБ2

Да, изисквано е по закон или от работодател, за извършване на 
настоящата или бъдеща работа (като нает или като работодател)

1 1

Да, но не е изисквано по закон или от работодател, за извършване 
на настоящата или бъдеща работа 

2 2

Не, получава се единствено удостоверение за участие 3 3
Не, не се получава никакъв документ 4 4
Без отговор 99 99

Ê

19Ê
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ND11.1 Моля, посочете кой плати напълно разходите за обучението
(такса за обучение и такси за изпити).
(Включват се и свързаните разходи за учебници и технически пособия)
       

ОБ1 ОБ2

Член на домакинството или роднина     ─► в. ND12 1 1
Бюрото по труда (Агенцията по заетостта) ─► в. ND13 2 2
Друга обществена институция ─► в. ND13 3 3
Работодател или бъдещ работодател ─► в. ND13 4 4
Нито един от изброените (Моля, посочете)
ОБ1 ………………………….
ОБ2 …………………………. ─► в. ND13

5 5

ND11.2 Моля, посочете кой плати частично разходите за обучението 
(такси за обучение и такси за изпити).
(Включват се и свързаните разходи за учебници и технически пособия.
Възможен е повече от 1 отговор)

ОБ1 ОБ2

Член на домакинството или роднина                      1 1
Бюрото по труда (Агенцията по заетостта) 2 2
Друга обществена институция 3 3
Работодател или бъдещ работодател 4 4
Нито един от изброените (Моля, посочете)
ОБ1 ………………………….
ОБ2 ………………………….

5 5

ND10. Моля, посочете кое от следните най-точно описва начина 
на плащане на разходите за обучението (такса за обучение и 
такси за изпити).
(Включват се и свързаните разходите за учебници и технически посо-
бия)

ОБ1 ОБ2

Напълно платени от Вас ─► в. ND12 1 1
Частично платени от Вас и частично платени от някой друг                                          

─► в. ND11.2 2 2

Напълно платени от някой друг 3 3
Обучението беше безплатно ─► в. ND13 4 4
Не знам ─► в. ND13 5 5
Без отговор       ─► в. ND13 99 99
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ND12. За последните 12 месеца колко лева платихте 
Вие лично или член на Вашето домакинство или род-
нина за обучението си (такси за обучение и такси за 
изпити)?
(Включват се и свързаните разходите за учебници и тех-
нически пособия)

ОБ1 ОБ2

Записва се цяло число (без стотинки) - лева |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
Без отговор 99 99

ND13. Каква част от уменията или знанията, които сте придобили 
от обучението си, използвате понастоящем? 

ОБ1 ОБ2

Голяма част 1 1
Задоволителна част 2 2
Много малка част 3 3
Никаква част 4 4
Без отговор 99 99

ND14. Каква част от уменията или знанията, които сте придобили 
от обучението си, очаквате да използвате? 

ОБ1 ОБ2

Голяма част 1 1
Задоволителна част 2 2
Много малка част 3 3
Никаква част 4 4
Без отговор 99 99

ND15. Придобитите нови знания и умения от това обучение, по-
могнаха ли Ви да постигнете някои от следните резултати?
Анкетьор: изчетете предварително всички отговори на респонден-
та. Възможен е повече от 1 отговор. 

ОБ1 ОБ2

Намиране на нова работа 1 1
По-високо възнаграждение (заплата) 2 2
Повишение в длъжност в текущата работа 3 3
Нови задачи (отговорности) на работното място 4 4
По-добро професионално представяне на работното място 5 5
Лични, несвързани с работата резултати (среща с нови хора, оп-
ресняване на знанията или уменията в област от личен интерес) 6 6

Все още няма резултати от това обучение 7 7
Нито един от изброените (Моля, посочете)
ОБ1 ..............................................
ОБ2 ..............................................

10 10
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ND12. За последните 12 месеца колко лева платихте 
Вие лично или член на Вашето домакинство или род-
нина за обучението си (такси за обучение и такси за 
изпити)?
(Включват се и свързаните разходите за учебници и тех-
нически пособия)

ОБ1 ОБ2

Записва се цяло число (без стотинки) - лева |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
Без отговор 99 99

ND13. Каква част от уменията или знанията, които сте придобили 
от обучението си, използвате понастоящем? 

ОБ1 ОБ2

Голяма част 1 1
Задоволителна част 2 2
Много малка част 3 3
Никаква част 4 4
Без отговор 99 99

ND14. Каква част от уменията или знанията, които сте придобили 
от обучението си, очаквате да използвате? 

ОБ1 ОБ2

Голяма част 1 1
Задоволителна част 2 2
Много малка част 3 3
Никаква част 4 4
Без отговор 99 99

ND15. Придобитите нови знания и умения от това обучение, по-
могнаха ли Ви да постигнете някои от следните резултати?
Анкетьор: изчетете предварително всички отговори на респонден-
та. Възможен е повече от 1 отговор. 

ОБ1 ОБ2

Намиране на нова работа 1 1
По-високо възнаграждение (заплата) 2 2
Повишение в длъжност в текущата работа 3 3
Нови задачи (отговорности) на работното място 4 4
По-добро професионално представяне на работното място 5 5
Лични, несвързани с работата резултати (среща с нови хора, оп-
ресняване на знанията или уменията в област от личен интерес) 6 6

Все още няма резултати от това обучение 7 7
Нито един от изброените (Моля, посочете)
ОБ1 ..............................................
ОБ2 ..............................................

10 10

Ê
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Пречки за участие във формално образование и обучение или в нефор-
мално обучение 

Ако лицето не е участвало нито във формално, нито в неформално обучение, за-
дайте по-следващия въпрос (Въпрос X2).

X1. По-рано по време на интервюто Вие споменахте, че през последните 
12 месеца сте участвали във форма на образование или обучение (Поло-
жителен отговор на F1 и/или на поне един от подвъпросите на N1). Бихте 
ли желали да участвате в друго образование или обучение?

Да                                                                    ─► в. X3А 1
Не                                                                                                       2
Без отговор ─► в. I1 99

X1.1. Нуждаете ли се от друго образование или обучение?
Да                                                                                           ─► в. X3А 1
Не                                                                                          ─► в. I1 2
Без отговор ─► в. I1 99

X2. По-рано по време на интервюто Вие споменахте, че през последните 
12 месеца не сте участвали във форма на образование или обучение
(Отрицателни отговори на F1 и на всички от подвъпросите на N1). Въпре-
ки това, бихте ли желали да участвате?

Да                                                       ─► в. X3Б 1
Не                                                                                                      2
Без отговор ─► в. I1 99

X2.1. Нуждаете ли се от образование или обучение?
Да                                                                                             ─► в. X3Б 1
Не                                                                                             ─► в. I1 2
Без отговор ─► в. I1 99
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X3. Обяснява ли някоя от следните причини:                  
А. Защо не сте участвали в друго образование или обучение през пос-
ледните 12 месеца?
(за тези които са участвали във формално/неформално обучение) 
Б. Защо не сте участвали в образование или обучение?
(за тези които не са участвали във формално/неформално обучение)  

(Моля, отбележете отговори на всички подвъпроси)

Да Не

01. Не отговарям на необходимите условия за записване 1 2
02. Цената на обучението е твърде висока 1 2
03. Липса на подкрепа от работодателя или обществените служби 1 2
04. Липса на свободно време 1 2
05. Не се предлагат обучения на достъпно разстояние (предлаганите 

обучения са ми на далечно/неудобно за мен разстояния) 1 2

06. Нямам достъп до компютър или интернет 1 2
07. Семейни причини 1 2
08. Здравословни причини 1 2
09. Възрастта ми е пречка за участие 1 2
10. Други лични причини 1 2
11. Не се предлагат подходящи за мен образователни дейности 1 2
12. Негативен предишен опит при обучения 1 2
13. Нито една от изброените (Моля, посочете) …………………………. 1 2

X4. Коя от посочените от Вас по-горе причини беше най-важната?

Попълнете номера на най-важната причина   (от 01 до 13 от въпрос X3) |_|_|
Без отговор                                                                                    99
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X3. Обяснява ли някоя от следните причини:                  
А. Защо не сте участвали в друго образование или обучение през пос-
ледните 12 месеца?
(за тези които са участвали във формално/неформално обучение) 
Б. Защо не сте участвали в образование или обучение?
(за тези които не са участвали във формално/неформално обучение)  

(Моля, отбележете отговори на всички подвъпроси)

Да Не

01. Не отговарям на необходимите условия за записване 1 2
02. Цената на обучението е твърде висока 1 2
03. Липса на подкрепа от работодателя или обществените служби 1 2
04. Липса на свободно време 1 2
05. Не се предлагат обучения на достъпно разстояние (предлаганите 

обучения са ми на далечно/неудобно за мен разстояния) 1 2

06. Нямам достъп до компютър или Интернет 1 2
07. Семейни причини 1 2
08. Здравословни причини 1 2
09. Възрастта ми е пречка за участие 1 2
10. Други лични причини 1 2
11. Не се предлагат подходящи за мен образователни дейности 1 2
12. Негативен предишен опит при обучения 1 2
13. Нито една от изброените (Моля, посочете) …………………………. 1 2

X4. Коя от посочените от Вас по-горе причини беше най-важната?

Попълнете номера на най-важната причина   (от 01 до 13 от въпрос X3) |_|_|
Без отговор                                                                                    99

Ê

23Ê
Ê

Самостоятелно обучение 

Въпросите за самостоятелното обучение касаят дейности, различни от отчетените
във формалното и неформалното образование. 

Самостоятелно обучение е неофициално и се осъществява чрез обучение с помощта 
на социални контакти (член на семейството, приятел, колега); ползването на печатни мате-
риали (книги, професионални списания, специализирана литература); чрез образователни 
програми; интернет; телевизионни и радио програми; аудио-записи; посещения на учебни 
центрове (включително библиотеки и специализирани беседи); посещения на археологи-
чески или природни забележителности и др.

I1. През последните 12 месеца освен в обученията, дискутирани до-
сега, целенасочено обучавахте ли се самостоятелно, с цел повиша-
ване на Вашите умения/знания (самообучавахте ли се) по някои от 
следните начини? Без значение дали на работното място или през 
свободното Ви време. 

Да Не

Учене с помощта на член от семейството, приятел или колега 1 2
Учене посредством печатни материали (книги, професионални спи-
сания и т.н.) 1 2

Учене посредством компютър (онлайн или офлайн) 1 2
Учене чрез телевизия/радио/видео (например гледане на телевизи-
онни образователни програми) 1 2

Учене чрез обиколки с екскурзовод в музеи или исторически, при-
родни или промишлени обекти 1 2

Учене чрез посещения на учебни центрове (включително библиоте-
ки, читалища) 1 2

Езикови умения 

L1. Кой е Вашият език от ранното детство?
Анкетьор: Езикът/езиците на ранното детство е този, който лицето е 
научило като дете на  ранна възраст, като това е езикът, на който се 
проговаря. Обикновено е само един, но има случаи, когато може да бъдат 
и два езика (например: за деца от смесени бракове, българи родени в чуж-
бина, членове на малцинствата).

 

1. .............................................................................…. |_|_|
2. .............................................................................…. |_|_|
Без отговор      99
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L2. Колко езика можете да използвате/имате познания, с изключение 
на езика/езиците от ранното детство?

Не мога да използвам езици/нямам познания, различни от тези от ран-
ното ми детство 0

Брой езици |_||_|Ê
Без отговор 99

 
Въпроси L3 и L4 се задават на респондентите владеещи 1 или повече езици, различни от 
езика от ранното детство (Брой езици от Въпрос L2 ≥ 1) 

L3. Моля, подредете езиците (които можете да използвате/по които 
имате познания) по степен на владеене, като започнете от този, който 
владеете най-добре

1. .............................................................................…. |_|_|
2. .............................................................................…. |_|_|
3. .............................................................................…. |_|_|
4. .............................................................................…. |_|_|
5. .............................................................................…. |_|_|
6. .............................................................................…. |_|_|
7. .............................................................................…. |_|_|

L4. Коe от изброените описва най-добре Вашите познания по 
езика/езиците, които посочихте, че знаете най-добре в предиш-
ния въпрос? Е

зи
к 

1

Е
зи

к 
2

Мога да разбирам и използвам само няколко думи и фрази 0 0
Мога да разбирам и използвам най-често срещаните всекид-
невни изрази. Използвам езика във връзка с познати неща и 
ситуации

1 1

Мога да разбирам същественото от „ясна“ реч и да възпроиз-
веждам прост текст. Мога да опиша събития и случки и да 
общувам задоволително добре

2 2

Мога да разбирам широка гама от сложни текстове и да използ-
вам гъвкаво езика. Овладял съм почти напълно езика 3 3

Без отговор 99 99
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L2. Колко езика можете да използвате/имате познания, с изключение 
на езика/езиците от ранното детство?

Не мога да използвам езици/нямам познания, различни от тези от ран-
ното ми детство 0

Брой езици |_||_|Ê
Без отговор 99

 
Въпроси L3 и L4 се задават на респондентите владеещи 1 или повече езици, различни от 
езика от ранното детство (Брой езици от Въпрос L2 ≥ 1) 

L3. Моля, подредете езиците (които можете да използвате/по които 
имате познания) по степен на владеене, като започнете от този, който 
владеете най-добре

1. .............................................................................…. |_|_|
2. .............................................................................…. |_|_|
3. .............................................................................…. |_|_|
4. .............................................................................…. |_|_|
5. .............................................................................…. |_|_|
6. .............................................................................…. |_|_|
7. .............................................................................…. |_|_|

L4. Коe от изброените описва най-добре Вашите познания по 
езика/езиците, които посочихте, че знаете най-добре в предиш-
ния въпрос? Е

зи
к 

1

Е
зи

к 
2

Мога да разбирам и използвам само няколко думи и фрази 0 0
Мога да разбирам и използвам най-често срещаните всекид-
невни изрази. Използвам езика във връзка с познати неща и 
ситуации

1 1

Мога да разбирам същественото от „ясна“ реч и да възпроиз-
веждам прост текст. Мога да опиша събития и случки и да 
общувам задоволително добре

2 2

Мога да разбирам широка гама от сложни текстове и да използ-
вам гъвкаво езика. Овладял съм почти напълно езика 3 3

Без отговор 99 99
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Участие в културни събития

К1. Колко пъти посетихте (ходихте 
на) следните културни мероприятия
през последните 12 месеца?
 1-

3 
пъ

ти

4-
6 

пъ
ти

7-
12

 п
ът

и

П
ов

еч
е 

от
 

12
 п

ът
и

Н
е 

е 
по

се
-

щ
ав

ал

Бе
з о

тг
о-

во
р

Представления на живо (пиеси, 
концерти, опери, балетни, танцови, 
шоу спектакли)

11 12 13 14 15 19

Кино 21 22 23 24 25 29
Културни забележителности (нап-
ример музеи, художествени гале-
рии, етнографски комплекси, архе-
ологически разкопки, исторически 
забележителности)

31 32 33 34 35 39

К5. През последните 12 месеца, в свободното си време, прочели ли 
сте някаква книга?
(учебници, брошури или списания не се включват)

Да 1
Не                                           ─► в.К7 2
Без отговор                                                    ─► в.К7 99

К6. Приблизително колко книги сте прочели за това време?
По-малко от 5 книги 1
5-10 книги 2
Повече от 10 3
Без отговор                                                                                99

К7. Четете ли вестници, включително и електронни издания на вес-
тници в интернет?

Всеки ден или почти всеки ден 1
Поне веднъж седмично (но не всеки ден) 2
Поне веднъж месечно (но не всяка седмица) 3
По-малко от веднъж месечно 4
Не чета 5
Без отговор                                                                                99
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Благодарим Ви за участието в анкетата!
Край на интервюто

Z1. Продължителност на интервюто (минути)? |_|_|

Неанкетирано лице
(За всички неанкетирани лица на възраст 18-69 години)
Z3.  Причина, поради която лицето  не е анкетирано

Лицето временно отсъства 1
Лицето отказва да участва 2
Лицето не е контактно 3
Друга причина (Моля, уточнете)

......................................................................................................................
4

Анкетьор:.............................................          Телефон: ...............................
/име, фамилия/


