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Въпросник - НВО 

Въпросникът е разработен от кариерните консултанти на ЦПЛР - 

Център за кариерно ориентиране - Варна.  

Целева група: ученици от VII клас. 

Целта му е да проверите доколко сте запознати с възможностите за 

образование, които училищата във Варна и областта Ви дават, а също така 

дали сте наясно със самия процес на кандидатстване за прием в 

гимназиите. 

Не се притеснявайте, няма да ви бъдат поставяни оценки 😊. 

Дайте примери за профилирани гимназии в град Варна и/или в областта, 

избройте най-малко 3: 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

Дайте примери за професионални гимназии в град Варна и/или в областта, 

избройте най-малко 3: 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

Дайте примери за средни училища в град Варна и/или в областта, избройте най-

малко 3: 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 
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........................................................................................................................................................................ 

Избройте харесвани от Вас професии и профили: 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

Според Вас, когато попълвате списъка с желания в Заявлението за 

кандидатстване, колко желания може да посочите?  

 2-3  

 15-20  

 няма ограничения за брой желания 

След всеки етап на класиране по колко желания ще бъда приет/а?  

 Ще бъда приет/а по едно желание след всеки етап на класиране. 

 Ще бъда приет/а по няколко желание след всеки етап на класиране. 

Има ли значение как подреждате желанията си в Заявлението за 

кандидатстване? 

 Изброявам ги без подреждане.  

 Подреждам ги по реда на моите желания, съобразени с резултатите ми - 

започвам от най-желаното.  

Трябва ли да взема предвид какъв е балът ми при подреждане желанията в 

Заявлението за кандидатстване?  

 Не, важни са само моите желания. 

 Да, защото учениците участват в класирането според бала и желанията. 


