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Образование майка/баща 
Какво образование имате? 
(Моля посочете само най-високата степен на образование. Моля посочете и за 
двамата родители!)* 
 Майка Баща 
[1] Основно училище ☐ ☐ 
   
[2] Реално училище  
(зрелостно свидетелство, зрелостно 
свидетелство за професионална гимназия)  

☐ ☐ 

   
[3] Политехническа професионална гимназия ☐  ☐ 

   
[4] Свидетелство, даващо право за следване 
в специализирано ВУЗ, свидетелство за 
завършена професионална гимназия 

☐  ☐ 

   
[5] Матура (гимназия респ. свидетелство, 
даващо право за следване на определени 
предмети в специализирано ВУЗ) 

☐  ☐ 

   
[6] Друго училище ☐  ☐ 

   
[7] Образование, завършено без 
свидетелство/Без образование 

☐  ☐ 

   
[8] Все още не е завършено училище ☐  ☐ 

 

                                                            
* Под „Родители“ се разбира настойниците към момента. 
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Професионално образование майка/баща 
Завършили ли сте професионално образование? Ако да, какво? 
(Моля посочете само най-високата степен на образование. Моля посочете и за 
двамата родители!)* 

 
 Майка Баща 
[1] Професионално обучение (обучение във 
фирма) 

☐ ☐ 

   
[2] Професионално училище, търговско 
училище  
(професионално училищно обучение) 

☐ ☐ 

   
[3] Специализирано училище (напр. за 
майстори/техници, професионална или 
специализирана академия)  

☐  ☐ 

   
[4] Специализирано висше учебно заведение, 
инженерна школа 

☐  ☐ 

   
[5] Университет, ВУЗ  ☐  ☐ 

   
[6] Друго професионално образование ☐  ☐ 

   
[7] Без професионално образование, също не 
и текущо 

☐  ☐ 

   
[8] Текущо професионално образование  
(обучаващ се работник, студент) 

☐  ☐ 

 

                                                            
* Под „Родители“ се разбира настойниците към момента. 
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Професия майка/баща  
Коя от следните професионални дейности се отнася за Вас?  
(Моля посочете и за двамата родители!)* 
 Майка Баща 
Към момента ...   
   
[1] Без професионална дейност 
(домакин(я), ученик(чка), студент(ка), 
пенсионер(ка) и т.н.) 

☐ ☐ 

   
[2] Безработен ☐  ☐ 

   
[3] Ангажиран на пълно работно време плюс 
допълнителна помощ за безработни 
Arbeitslosengeld II (Hartz IV) 

☐  ☐ 

   
[4] Ангажиран на непълно или почасово 
работно време плюс допълнителна помощ за 
безработни Arbeitslosengeld II (Hartz IV) 

☐  ☐ 

   
[5] Временно освобождаване (напр. 
майчинство) 

☐  ☐ 

   
[6] Ангажиран на непълно или почасово 
работно време 

☐  ☐ 

   
[7] Ангажиран на пълно работно време ☐  ☐ 

   
[8] Обучаващ се работник ☐  ☐ 

 

 

                                                            
* Под „Родители“ се разбира настойниците към момента. 
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Семейно положение 
При кого живее основно детето Ви?  
(Тук поставете само едно кръстче!) 
 
[1] Биологични родители ☐ 
  
[2] Майка и нейният партньор ☐ 
  
[3] Баща и неговата партньорка ☐ 
  

[4] Майка ☐ 
  
[5] Баща  ☐ 
  
[6] Баба и дядо или други роднини ☐ 
  
[7] Приемни родители/Осиновители ☐ 
  
[8] В дом  ☐ 
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