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Имейл адрес
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yy.yy.yy@abv.bg

Esin.redjeb13@gmail.com

нямам

sisimishi@gmail.com

0988205821

bernafahredinova879@gmail.com

debi_yordanova04@abv.bg

anetaa621@gmail.com

ozlem.marinova@abv.bg

sixth@dir.bg

ivajlam148@gmail.com

verginiqcvetanova@gmail.com

eleonorakirilova21@gmail.com

vradeva343434@gmail.com

martinadotcheva@gmail.com

toncevag@gmail.com

Danina_02@abv.bg

merlin.angelowa@abv.bg
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melis_13.11@abv.bg

kea2002@abv.bg

gali25609@abv.bg

viktoriq_d@abv.bg

i.stoinova1@GMAIL.COM

murdababy546@abv.bg

aleksa02@abv.bg

lora.velikowa@abv.bg

vqra7777@gmail.com

mitevasilvia9@gmail.com

radostin66666@gmail.com

kalina.valeva2@gmail.com

mitevarostislava1@gmail.com

v2509468@gmail.com

cveta03@abv.bg

preska ludata

stela2605@abv.bg

denis021592@abv.bg

xristo000_@abv.bg

borisova1629@gmail.com

rumen.mitev94@gimel.com

petkovaa@gmail.com

cvetelina_peteva04@abv.bg

dinevaveselina6@gmail.com

cvetomira_sasheva@abv.bg

alisiq.asenova01@gmail.com

yozlemainurova@.abv.bg

mona40@abv.bg

ezria2801@abv.bg

iwvyrdwa27@gmail.com

merlinsilqnova481@gmail.com



Vickie.51@abv.bg

melisapeicheva07@abb.bg

Edjeerdinova213@abv.bg

Renileny@abv.bg

plamenceto24@abv.bg

Cuki.1997@abv.bg

nedko7810@abv.bg

loravencislavova01@gmail.com

Valetoou@abv.bg

hvalyo910@gmail.com

Myname123@abv.bg

denis_95.1995@abv.bg

monidimova56@gmail.com

staneva.peteva.viktoriq@gmail.com

Simonachakarova169@abv.bg

Viktoriachakarova@abv.bg

mishi_04@abv.bg

tatqnkata_we@abv.bg

cveti

iliqnatodorova12@abv.bg

cvete.mishkata03@gmail.com

ахмед

martinavelizarova1547@imal.bg

pepi123@gmail com

rabieervin@abv.bg

perity_baby@ABV.BG

Filizana02@abv.bg

evru.bennu@gmail.com

Djanidjanito12345@gmail.bg

ivkaivka2003

djanidj@abv.bg



eismailova756@abv.bg

zuhreali63@gmail.com

sevguzel.mert@abv.

fatmeangelovaa@gmail.com

imren20016@abv.bg

ivelinatodorova18@gmail.com

plamenamilenova@abv.bg

bobi.74@abv.bg

stilianatrifonova@abv.bg

hristinatodorova18@gmail.com

Magi2300@abv.bg

nik.tod@abv.bg

iveta.milkova_00@abv.bg

burchin2303@gmail.com

veniasenova2@gmail.com

dojkodes@gmail.com

canselhyusein6969@gmail.com

ebrushka081104@gmail.com

eda602255@gmail.com

ayycii22@gmail.com

1. Име, фамилия
149 отговора

Мерлин Ангелова

Есин Реджеб

Моника Димова

Силвия Миткова

ognqn mixailov

ДРУГИ (45)



Берна Мехмедова

Дебра Йорданова

miglena aleksandrova

Ася Гиргинова

Мухарем Осман

Ивайла Миланова

Eleonora Cvetanova

Eleonora Kirilova

Виктория Радева

Martina Docheva

Габриела Тончева

Данина Добрева

Мелиса Мехведова

Калоян Арнаудлв

Галена Ангелова

Виктория Данева

ИРЕНА МИЛЧЕВА

Анина Костова

Aleksandra Ivanova

Лора Великова

Вяра Валентинова

Силвия Митева

Гергана Марианова

Калина Вълева

Йорданка Димитрова

София Ванева

Цветелина Йорданова

presiafro8

Стела Георгиева

Денис Ружди

Нели Христова



Виктория Борисова

Ръмен Пламенов Митев

Александра Петкова

Цветелина Димитрова

Патриция Йованович

Цветомира Цветанова

Алисия Бориславова

Йозлем Галипова

Стефка Мънгова

Ростислава Петрова

Иваничка Радева

Виктория Дочева

Мелиса Пейчева

Edje

Irena

Пламена Георгиева

Вероника Пенчева

Aneta

Лора Елина

Valentina Varbanova

Valentin

Севинч Шакирова

Денис Лекова

Viktoriq Staneva

Деница Тихолова

Симона Чакърова

Михаела Иванова

Ива Ботева

Татяна Кръстева

Цветелина Георгиева

Ива ботева



iliyana todorova

Цветелина Николаева

axill

Мартина Велизарова

peter petrov

Rabie Ervin

Pervin Mehmedova

Филиз Миленова

Евру Исмаил

Джансу

Ивайла Миленова Иванова

Джансу Сюлейманова

Есин Исмаилова

Зюхре Али

роза асено

Фатме Ангеложа

Имрен Дуракова

Ивелина Тодорова

Пламена Иванова

Юсмерай Недкова

Стилиана Трифонова

Христина Тодорова

Magdalina Yordanova

Николета Tодорова

Iveta Ivanova

Бурчин Бюлентова Неджибова

Венелина Яворова Асенова

Десислава Илиянова Илиева

Джансел Метин Хюсеин

Ебру Билянова Михайлова

Еда Ахмедова Фучиджиева



Айча Чейля Джемилова

Анджелина Мирославова Русева

2. Възраст
149 отговора

3. Какво образование сте завършили до момента?
149 отговора

4. Моля, отбележете кои от предложените по-долу професионални

ДРУГИ (46)

под 16 години;
от 16 до 18 години;
18 - 25 години;
26 - 30 години;
31 и повече години

53%

40,3%

Начално образование;
Основно образование;
Средно образование;
Висше образование;

90,6%



компетенции и персонални умения , считате че са валидни за Вас:
149 отговора

5. Според вас, кои от изброените мерки ще допринесат за постигане
на по-пълно съответствие между притежавано ниво на подготовка и
професионални компетенции на обучаващите се и работата в
шивашкия бранш
149 отговора

6. Според вас, кои от изброените умения са най-важни за
работодателите при наемане на нови служители?

149 отговора

0 20 40 60 80 100

Чувствам се уверен в
придобитите в рамк…

Познавам трудовите си права
и задължени…

Познавам и съм работил с
модерни машини…

нямам още придобити
компетенции и умения

нямам такива
абе просто друго

ами няма нищо като за мен

70 (47%)70 (47%)70 (47%)
86 (57,7%)86 (57,7%)86 (57,7%)

44 (29,5%)44 (29,5%)44 (29,5%)
57 (38,3%)57 (38,3%)57 (38,3%)

10 (6,7%)10 (6,7%)10 (6,7%)
1 (0,7%)1 (0,7%)1 (0,7%)
1 (0,7%)1 (0,7%)1 (0,7%)
1 (0,7%)1 (0,7%)1 (0,7%)
1 (0,7%)1 (0,7%)1 (0,7%)
1 (0,7%)1 (0,7%)1 (0,7%)
1 (0,7%)1 (0,7%)1 (0,7%)

0 20 40 60 80

осъвременяване на
съдържанието на учебн…

създаване на модерна и
съвременна учили…

осигуряването на стипендии
за висок усп…

провеждане на практическото
обучение в …

участие на бизнеса/
организациите на биз…

50 (33,6%)50 (33,6%)50 (33,6%)

38 (25,5%)38 (25,5%)38 (25,5%)

77 (51,7%)77 (51,7%)77 (51,7%)

69 (46,3%)69 (46,3%)69 (46,3%)

76 (51%)76 (51%)76 (51%)

23 (15,4%)23 (15,4%)23 (15,4%)

59 (39,6%)59 (39,6%)59 (39,6%)

29 (19,5%)29 (19,5%)29 (19,5%)

31 (20,8%)31 (20,8%)31 (20,8%)

28 (18,8%)28 (18,8%)28 (18,8%)



7. Какъв професионален опит имате досега?
149 отговора

8. Моля, посочете в какви форми на обучение бихте се включили;
149 отговора

0 20 40 60 80 100

Предходен опит в тази
дейност

Готовност на кандидата за
работа за обу…

Специфични за длъжността
компетенции

нищо друго

нито едно

89 (59,7%)89 (59,7%)89 (59,7%)

29 (19,5%)29 (19,5%)29 (19,5%)

75 (50,3%)75 (50,3%)75 (50,3%)

77 (51,7%)77 (51,7%)77 (51,7%)

31 (20,8%)31 (20,8%)31 (20,8%)

69 (46,3%)69 (46,3%)69 (46,3%)

1 (0,7%)1 (0,7%)1 (0,7%)

1 (0,7%)1 (0,7%)1 (0,7%)

Никакъв
Придобита професионална
квалификация, без практически о…
Стаж в производствено
предприятие
Обучение на работното място от…
Дуално обучение
1-3 години
3-5 години
Над 5 години

76,5%

Обучение, заявено от
работодател, предх…

Обучение на работници или
служители, вк…

Обучение за повишаване на
квалификацият…

50 (33,6%)50 (33,6%)50 (33,6%)
34 (22,8%)34 (22,8%)34 (22,8%)

24 (16,1%)24 (16,1%)24 (16,1%)
29 (19,5%)29 (19,5%)29 (19,5%)

41 (27,5%)41 (27,5%)41 (27,5%)
64 (43%)64 (43%)64 (43%)



9. Какви са намеренията Ви за работа след завършване на
образованието си?
149 отговора

10. Моля, отбележете кои от посочените по-долу начини за търсене
на работа бихте използвали?
149 отговора

Стажуване след приключване
на професион…

Дуално обучение на

64 (43%)64 (43%)64 (43%)
22 (14,8%)22 (14,8%)22 (14,8%)

52 (34,9%)52 (34,9%)52 (34,9%)

0 20 40 60 80

искам да работя по
придобитата специалн…

искам да продължа
обучението си във вис…

няма да се реализирам на
българския паз…

фризьорство
Искам да ходя на курс по

маникюрство и …

ами не искам да работя

74 (49,7%)74 (49,7%)74 (49,7%)

29 (19,5%)29 (19,5%)29 (19,5%)

60 (40,3%)60 (40,3%)60 (40,3%)

38 (25,5%)38 (25,5%)38 (25,5%)

23 (15,4%)23 (15,4%)23 (15,4%)

1 (0,7%)1 (0,7%)1 (0,7%)

1 (0,7%)1 (0,7%)1 (0,7%)

1 (0,7%)1 (0,7%)1 (0,7%)

1 (0,7%)1 (0,7%)1 (0,7%)

участие в стажантски
програми

участие във форум Кариери”

41 (27,5%)41 (27,5%)41 (27,5%)

45 (30,2%)45 (30,2%)45 (30,2%)

26 (17 4%)26 (17 4%)26 (17 4%)



11. За да изберете даден работодател, Вие считате, че е необходимо
той да осигурява:
147 отговора

Намиране на подходящи кадри в сектора "Текстил и облекло"

12. Според Вас, в каква степен посочените по-долу елементи на
професионалната подготовка влияят на намирането на подходящи
кадри в сектор „Текстил и облекло“:

0 20 40 60 80 100

работна заплата над
средната за работно…

добри условия на труд

работа с нови технологии

работно време в редовна
смяна и без изв…

добро сътрудничество с
колегите

местоположение

пакет социални придобивки –
здравеопазв…

83 (56,5%)83 (56,5%)83 (56,5%)
93 (63,3%)93 (63,3%)93 (63,3%)

87 (59,2%)87 (59,2%)87 (59,2%)
60 (40,8%)60 (40,8%)60 (40,8%)

50 (34%)50 (34%)50 (34%)
58 (39,5%)58 (39,5%)58 (39,5%)

33 (22,4%)33 (22,4%)33 (22,4%)
40 (27,2%)40 (27,2%)40 (27,2%)

47 (32%)47 (32%)47 (32%)
35 (23,8%)35 (23,8%)35 (23,8%)

27 (18,4%)27 (18,4%)27 (18,4%)
55 (37,4%)55 (37,4%)55 (37,4%)

31 (21,1%)31 (21,1%)31 (21,1%)

60 Много голямаМного голямаМного голяма ГолямаГолямаГоляма СреднаСреднаСредна Не влияеНе влияеНе влияе Не мога да преценяНе мога да преценяНе мога да преценя



13. До каква степен считате, че посочените по-долу посреднически
услуги ще повлияят за намирането на подходящи кадри в сектора?

Други мнения, коментари, предложения, препоръки:
13 отговора

нямам

Няма такива

...

НЯМАМ

Нямам

nqmam 

ymenie

nqmam

Трябва голями заплати

Нямам мнение

услугите за провеждане на подбор и интервюта по електронен път o Намаляване на административната 
0

20

40

60 Много голямаМного голямаМного голяма ГолямаГолямаГоляма СреднаСреднаСредна Не влияеНе влияеНе влияе Не мога да преценяНе мога да преценяНе мога да преценя


