


В последните години изключително много се заговори за професионалната реализация на младите 
хора и в частност за подобряване на практическите им умения за навлизане в професията. Сигурно 
и Вие, независимо дали сте все още на ученическата, студентската или работната „скамейка”, сте 
си задавали въпроса кои са онези умения, които ще Ви помогнат лесно и бързо да стартирате 
професионалния си живот, да започнете желаната работа или постигнете мечтана работна 
позиция, дали използвате всички налични ресурси, за да се подготвите адекватно за активна 
професионална дейност и можете ли да предприемете още стъпки в тази посока?

Създадохме този материал с идеята да ви дадем кратки и бързи насоки в отговор на тези и подобни 
въпроси. В него ще откриете кои са най-важните умения за заетост, които работодателите търсят 
в своите служители, както и кои ще са тези, които ще са най-важни за тях през следващите няколко 
години. Опитали сме се да Ви представим и голяма част от дейностите и стъпките, които ще 
спомогнат да развивате и подобрявате своите умения за заетост и се подготвите адекватно за 
навлизането и активното Ви участие в професионалния живот.

Настоящата листовка се издава по проект „Проучване сред работодатели и млади хора в България 
на уменията за заетост на българските младежи”. Проектът се изпълнява от Фондация на бизнеса 
за образованието (ФБО) и е финансиран от Национален център „Европейски младежки програми 
и инициативи”. Използваните данни са част от проучване, проведено в края на 2010 г. сред 119 
работодатели и 1023 младежи, както и от финалния доклад по проекта, с които можете да се 
запознаете на уебсайта на Фондацията – www.fbo.bg.



Времето в което живеем – бързото развитие на технологиите, глобализацията, удължаването на 
периода на активен живот, налагат едно непрекъснато адаптиране на личните умения свързани 
с множеството промени, предизвикателства, преходи и решения в професионалното развитие. 
Вече не говорим просто за избор на професия, а за управление на кариерата през целия живот, 
което изисква широка съвкупност от умения и знания. Те осигуряват възможността човек успешно 
да намира работа, да се адаптира и развива на работното място, да се справя с професионалните 
задачи и да получава удовлетворение и адекватно възнаграждение за труда си.

Тази съвкупност от умения и компетенции наричаме пригодност за заетост или умения за заетост 
и те често биват определяни като:

Уменията за заетост всъщност са общият език, на който комуникират работодатели и служители. 
Те показват качеството на социална и личностна ориентация на индивида на трудовия пазар. 
С развитието и промените, настъпващи на пазара, се развиват и променят и изискванията към 
работната сила. 

„ключови” поради това, че са основополагащи за развитие на по-нататъшните компетенции; 
„меки” – допълващи специфичните професионални компетенции;
„преносими”, тъй като се развиват през целия живот в различни ситуации и са приложими 
във всяка професионална среда; 
„скрити” умения, защото са сложни за измерване и оценяване, но са ясно различими на 
работното място; 
„умения за управление на кариерата” - могат да бъдат разглеждани като компетентности, 
които помагат на хората да идентифицират съществуващите умения и необходимите цели 
за обучение, да подобряват пригодността си за заетост и социално включване. 

•
•
•

•

•

Умения за заетост



Проучване, проведено у нас в края на 2010 г. от Фондация на бизнеса за образованието сред 119 
работодатели, показа, че за тях най-важните умения и качества, които търсят при наемане на 
служители на работа, са:

Посочените умения, изграждат профила на „идеалния служител”. Интересен е фактът, че в 
основни линии представата на 1023 млади хора, взели участие в проучването, за това какво 
търсят компаниите при наемане на нови служители, съвпада с тази на работодателите.  Според  
тях петте най-важни умения са отново  професионалните знания и умения, готовност и желание за 
учене, адаптивност, междуличностни умения, ефективност.

Най-важните умения за работодателите при наемане на нови 
служители

Професионални умения и знания – специфични умения и познания за професионалната област, 
адекватна представа за работата 
Готовност и желание за учене - възприемчивост, любознателност, желание за самоусъвършенстване, 
търсене и приемане на обратна връзка
Адаптивност – умение за приспособяване към корпоративната култура, гъвкавост, бързо ориентиране 
към изискванията на променящата се среда, включително умения за работа под стрес и в кратки срокове
Междуличностни умения – умения за работа в екип, сътрудничество, преодоляване на конфликти, 
общителност, създаване на контакти
Ефективност - способност за справяне с работните задачи с добри резултати
Умения за самоуправление – отговорност, самостоятелност, организация на времето и работните 
задачи
Мотивация – ентусиазъм, положително отношение към работата
Комуникация на роден език – ясно, убедително и грамотно изразяване в устна и писмена форма
Чуждоезикови компетенции – използване (писмено и говоримо) на чужд език, междукултурен опит и 
познания
Себепредставяне - умения за успешно представяне (вкл. при кандидатстване за работа и по време 
на интервю), увереност в собствените качества, позитивност, убедителност, владеене на деловата 
комуникация и етикет
Компютърни умения – използване на текстообработващи програми, таблици, интернет приложения
Офис умения – намиране и организиране на информация, документи, данни; работни навици; 
използване на офис техника
Умения за работа с клиенти – отзивчивост, емпатия, позитивна нагласа, такт, толерантност, търпение, 
любезно отношение
Етика - лоялност, коректност, почтеност
Критично мислене – аналитичност, логика, непредубеденост, прецизност, задълбоченост
Творчески умения - креативност, иновативност, находчивост, изобретателност, нестандартно мислене
Предприемачески умения - инициативност, предприемчивост, проактивност, бизнес познания и усет, 
решителност, умения за взимане на решения и поемане на рискове
Лидерски умения – умения за планиране, управление и мотивиране на хора, вземане на решения, 
водене на преговори и др.
Технически умения – специфични умения за използване на софтуер, програми и оборудване 
Математически умения - работа с числа, акуратност, методичност, точност
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Очакванията на работодателите за уменията, от които ще се нуждаят през следващите години, се 
различават от посочените от тях като най-важни в настоящия момент. През следващите години 
класацията на тези умения ще се променя, в зависимост от нуждите на организациите и бизнеса, 
а именно:

Както се вижда от таблицата, професионалните знания и умения и готовността за учене ще 
продължават да имат ключова роля и занапред. Междуличностните умения, ефективността и 
мотивацията на служителите ще имат все по-голямо значение за организациите. Уменията за 
самоуправление ще бъдат все по-търсени у новите служители. По прогнозите на анкетираните 
работодатели в следващите години уменията на служителите за обслужване на клиенти и 
лидерските им качества ще имат почти двойно по-голяма значимост. 

Можем да обобщим, че през следващите години най-важното умение ще бъде да се формулират 
комплексни решения на нови и непознати проблеми, както и способността да се научават нови и 
различни умения през целия живот.

Очаквания на работодателите за най-значимите умения за 
заетост през следващите няколко години

Класация на уменията за заетост, 
които работодателите очакват техните 
служители да притежават

Професионални умения и знания 
Готовност и желание за учене 
Междуличностни умения 
Ефективност 
Мотивация 
Адаптивност 
Умения за работа с клиенти 
Умения за самоуправление 
Чуждоезикови умения 
Лидерски умения 

 
Днес

1
2
4
5
7
3
13
6
9
18

Утре

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



Българските работодатели, а и самите младежи смятат, че сред уменията, които младите хора 
у нас притежават в най-голяма степен са: готовността и желанието за учене, мотивацията за 
работа, комуникацията на роден език, компютърните и творческите умения.

Уменията, които младите хора притежават в най-малка степен – както по тяхна самооценка, 
така и според работодателите, са: математическите умения, предприемаческите умения, 
професионалните знания и умения, ефективността, лидерските умения, техническите 
умения, самоуправлението, критичното мислене, себепредставянето и офис уменията.

Важно е да знаете, че самооценката на младите хора е по-висока от оценката, дадена от 
работодателите за посочените умения.

За да е изчерпателен анализа на нужните умения и знания за започване на работа, е необходимо 
да посочим и още няколко основни показатели, които работодателите определят като липсващи 
или слабо развити у младите хора у нас и които са особено необходими за адаптацията на пазара 
на труда. Тези познания и умения включват:

Адекватност на уменията и готовност за започване на 
работа на младите хора според нуждите на работодателите

Познаване на трудовите права и задължения – кога мога да започнат работа, какви 
документи са нужни, какви договори има, осигуряване, болнични, майчинство, плащане на 
данъци, какво да правя, ако правата ми бъдат нарушени.
Създаване на убедително мотивационно писмо – макар и да не се изисква толкова 
често, колкото автобиографията, мотивационното писмо играе също толкова важна роля 
при кандидатстване за работа. Съставянето му затруднява дори и по-опитни кандидати, тъй 
като изисква да се изрази по убедителен начин аргументация за работа и да се рекламират 
собствените предимства в съответствие с изискванията на работодателите.
Представяне по време на интервю – поведение, което се изгражда с опит и може да бъде 
репетирано и разучено с помощта на кариерен консултант.
Търсене на работа – познаване на пътищата за достигане до работните места и източниците 
на информация.
Поведение на работното място – очаквания на работодателите, фирмена култура - 
йерархия, комуникация, протокол, облекло, работно време, задължения и т.н. За създаването 
на това умение помагат стажантските програми, срещите с работодатели и алумни (бивши 
възпитаници) за обмяна на опит, доброволчеството. 
Адекватни очаквания относно заплащането – реална представа как уменията, опитът и 
знанията на служителите се оценяват на пазара на труда.
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Много са стъпките, които биха спомогнали всеки един млад човек по пътя му към развитие на 
адекватни умения за заетост и разгръщане на пълния му професионален потенциал. Тук ще 
отбележим онези, които са най-ефективни според работодателите, както и всички възможности, 
които са актуални за действителността у нас:

Как да развиваме необходимите умения за заетост?

Стажантски програми – един от най-ефективните начини за развитие на професионални 
знания и умения. Макар и понякога да имат своите минуси, стажантските програми ни 
поставят директно на „работната площадка”. Дори и да е безплатен, стажът ни позволява да 
изследваме доколко натрупаните академични знания и умения, съответстват на изискванията 
на работодателите; позволяват ни да оценим до колко собствената ни представа за уменията 
ни за работа в екип, ефективност, мотивация и пр, е обективна; дават ни реална насока 
какво е необходимо да до научим и доразвием.

Добре платена неквалифицирана работа – понякога на нея се гледа с недобро око или 
пък не ни дава необходимия професионален стаж. Неквалифицираната работа обаче е 
идеална първа стъпка за формиране на работни навици и преносими умения, които винаги 
могат да бъдат вписани в автобиографията. Осигурява още контакти и ориентация за 
професионалния път; дава опитност за реалността на работния процес, както и самочувствие 
за собствено спечелени пари. Тук можем да включим и Work & Тravel програмите  в чужбина 
- мултикултурният опит, възможността да поживееш на друго място и да се справяш сам е 
безценен житейски урок.

Кариерно консултиране – макар и нова за България професия, кариерното консултиране 
е идеалното средство, чрез което можете да си отговорите на въпроси като „Какво искам 
да правя”. С помощта на специалист, можете да подобрите уменията си за подготовка на 
документи за кандидатстване на работа, да разберете кои са силните и слабите ви страни и 
да изготвите план за постигане на професионалните си цели.

Участие в форум „Кариери” – място, на което може да се запознаете с изискванията 
на работодатели, както и да оставите своите документи в базата данни на желани от вас 
компании.

Обучения на работодатели, организирани в училище и университета – търсете 
информация за подобни събития (плакати, кариерен център). Освен безплатни, тези 
обучения обикновено са насочени именно към изграждането на базисни умения за заетост

Участие в програма Еразъм – чрез тази програма може да реализирате: студентска 
мобилност с цел обучение, студентска мобилност с цел практика, интензивен езиков курс 
или програма. Да бъдете Еразъм студент е отлична възможност да съчетаете в едно 
придобиване на нови знания и умения и усъвършенстване на чужд език, с желанието си да 
опознаете нови светове и култури и да създадете нови приятелства. Повече за програмата 
можете да откриете на www.hrdc.bg
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Списъкът с възможности за развитие на уменията за заетост може да продължи още дълго. В него 
могат да се включат такива източници като Капитал – Кариери, Европа-дневник, седмичния 
бюлетин на ФМРС и други младежки организации, където се публикува информация за конкурси, 
стипендии, европейски грандове за младежи. Много информация може да се чуе и научи в интернет 
и социалните мрежи, включително форуми и сайтове с информация за работа като jobtiger.bg.

Най-важното обаче е да не забравяте, че знанията и уменията придобити в училище и университета 
не са достатъчни, за да бъдеш конкурентноспособен.  Да си актуален на пазара на труда изисква 
непрекъснато надграждане на нови умения, които се придобиват чрез учене през целия живот 
– формално, неформално, самостоятелно. Важно е да подчертаем още веднъж, че щом става 
въпрос за умения, всичко което сте научили самостоятелно е необходимо  да се тества и в 
практиката. Именно там, можете да търсите и получите обективна обратна връзка за знанията и 
уменията, които сте придобили и които е важно да доразвивате.

Изграждането на умения за заетост е продължителен процес, дългосрочна инвестиция, която 
започва още от най-ранна възраст.  Те не просто улесняват прехода към пазара на труда 
и ни помагат да си намерим работа, а помагат да се справяме с многообразието от роли, 
предизвикателства и решения през целия си живот. 

Доброволчество – доброволчеството е начин, по който хората могат да помагат на дадена 
кауза. Да си доброволец е въпрос на личен избор и означава безвъзмездно да даряваш 
своя труд, а в замяна да придобиваш знания и опит. Да си доброволец означава още да 
прекарваш времето си в дейности, които са приятни, полезни, дори забавни, но които ти 
помагат да се развиваш,  придобиваш нови умения и се запознаваш с нови хора и места. 
Доброволчеството е разпространено навсякъде по света. Международни организации 
занимаващи се с доброволчество са: Европейската доброволческа служба, UNICEF, 
AIESEC. Горещо Ви препоръчаме да разгледате http://www.youthbg.info/bg/youth_in_ac-
tion/2/ или проучите възможностите за членство  в AIESEC и други подобни младежки 
организации. 

Специализирани обучения и курсове. Използвайте свободното си време освен за 
забавление и за допълнително образование – чужди езици, компютърна грамотност, 
както и всякакви обучения и курсове, които съответстват на Вашето хоби или допълват 
професионалните Ви интереси. Времето, в което сте студент или ученик е безценно за учене 
на нови неща и разширяване на хоризонта.
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