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Окончателен вариант!  

 

КАРТА НА УМЕНИЯ, ИНТЕРЕСИ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА 

РАЗВИТИЕТО ИМ 

 
изготвена по проект: BG65AMNP001-2.005-0002 "Заедно в борбата срещу 
предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на 

ГТД"  
в изпълнение на договор за предоставяне на БФП №: 812108-27/27.05.2019 г., с 

рег.№ в ИСУН2020: BG65AMNP001-2.005-0002-С01, сключен между 
Бенефициента - ФОНДАЦИЯ „ПРОДЖЕКТА“ и Отговорния орган - 

ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ”-МВР, финансиран по Фонд 
"Убежище, миграция и интеграция", съфинансиран от Европейския съюз 

 

Полета за попълване при регистрация на анкетирания: 

Пол: 

Възраст: 19 - 30 31 - 45  46 – 65   над 65 

Образование: основно средно колеж   висше 

Език: 

e-mail: 

Държава на произход: 

Инструкция за попълване на анкетната карта:  

Анкетната карта е съставена от 37 твърдения, на които се 

отговаря с ДА или НЕ. Тук няма верен или грешен отговор! Важно е да 

отговаряте бързо без да се замисляте. Не оставяйте твърдения без 

отговор. 

Вярно ли е твърдението за Вас? 

1. Интересувам се от модните тенденции. 

2. Добре се справям с числата и сметките. 

3. Готварските рецепти трябва да се спазват точно. 

4. Не се притеснявам да общувам с непознати. 



  

ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И 

ИНТЕГРАЦИЯ“  

   

 

2 
 

5. Дълго време мога да върша любимите си неща, без да се уморявам и 

отегчавам. 

6. Различията в хората са по-скоро плюс в работата, отколкото минус. 

7. Харесва ми да върша неща с ръцете си. 

8. Често ми се случва да закъснявам за срещи. 

9. Харесва ми да работя с хора. 

10. Обичам да импровизирам. 

11. Справям се добре и с лекота разбирам таблици, графики и чертежи. 

12. Имам богато въображение и обичам да фантазирам. 

13. Пипкавите и детайлни дейности ме изнервят. 

14. На една вечеря хората са по-важни от храната. 

15. Не си правя планове, реагирам според момента. 

16. Когато нещо работи не е нужно да го заменяме.  

17. Творческа натура съм. 

18. Чуждите езици ми се отдават.  

19. Смятам себе си за подреден човек. 

20. Рутинната работа ме отегчава. 

21. Обичам да посрещам гости.  

22. Предпочитам работа, в която не е нужно да цапам ръцете си. 

23. Сръчен(а) съм. 

24. Правописните и пунктуални грешки ме дразнят. 

25. Мога да преобразя и най-тривиалните неща. 
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26. Когато посрещам гости готвя само добре изпитани рецепти. 

27. Харесвам нетрадиционните идеи и хора. 

28. Обичам да решавам кръстословици, ребуси, судоку, пъзели. 

29. За мен не е трудно да изслушвам другите хора. 

30. Работата трябва да се върши по точно определения начин и по установените 

правила. 

31. Правя си списък с нещата, които трябва да свърша за деня. 

32. Във всяко нещо което върша оставям своя индивидуален почерк.  

33. Обичам, когато нещата са подредени и следват логическа последователност. 

34. Умея да приемам различната гледна точка в спор. 

35. Предпочитам оживените и шумни места.  

36. Често променям плановете си заради друг и това не ме притеснява. 

37. Обичам да ходя на театър, кино, изложби и концерти. 

 

Възможни резултати по типове хора съгласно дадените отговори: 

ТВОРЕЦ: ТИП 1 - бижута, плетки, дизайн, шоколад, захар, сладки, цветя 

ЧОВЕК: ЗНАК ТИП 2 - редактор, коректор, машинопис, счетоводство, чертожник, 

администратор, 

ЧОВЕК: ЧОВЕК ТИП 3 - фризьор, нокти, гид, сервитьор, барман, аниматор, масаж, 

цветя 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и 

интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от Фондация „Проджекта“ и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Отговорния орган 

 


