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Уважаеми читатели, 

Този наръчник е резултат от едно ползотворно партньорство. Той е плод на 
продължителните и искрени усилия на университетски преподаватели, хора от бизнеса, 
консултанти и студенти, обединени от идеята да покажат, че академичните институции и 
работодателите – потребители на кадрите, които висшите училища подготвят, са съмишленици 
и гледат в една посока, а не съществуват независимо в пазарната ситуация на труда в България. 
Все по-често чуваме мнения, че младите специалисти, завършващи висшето си образование, 
са недостатъчно подготвени за практиката, че техните умения и нагласи за работа се 
разминават с очакванията и изискванията на бизнеса. Очевидно е, че трябва да се търсят 
пресечните точки на интересите и възможностите за успешна професионална реализация 
на кадрите, за да са удовлетворени и двете страни – предлагащите и търсещите работа. С 
тази водеща идея екип от Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски” инициира проект за създаване на стажантска програма за кариерни консултанти. 
Проектът „Стажантски програми за кариерни консултанти – модел на партньорство между 
студенти, работодатели и висши училища за развитие на конкурентоспособна работна сила” 
е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” и има за цел да подпомогне практическата подготовка на студентите по 
социални дейности в профил „Трудова заетост” чрез включването им в стажантска програма 
и активиране на взаимодействието между образованието и бизнеса. В рамките на проекта 54 
студенти от Факултета по педагогика работиха в продължение на 30 дни в реална работна 
среда в офисите на „Менпауър България” ООД – част от световната компания „Менпауър 
Корпорейшън”, създадена в САЩ през 1948 г. – признат лидер в областта на човешките 
ресурси.

Успехът на проекта и на нашия опит да интегрираме академичната подготовка на 
студентите с придобиването на практически умения на реално работно място стана възможен 
благодарение на професионалната компетентност и на доверието, с което партньорите 
ни от „Менпауър” приеха идеята да изградим стажантската програма. Тяхната отвореност 
към предизвикателството да бъдеш ментор на стажанти се срещна с експертната позиция 
на преподавателите от Факултета по педагогика и с ентусиазма на студентите, които не 
пропуснаха нищо от работното всекидневие на кариерния консултант.

Сборникът с материали, който държите в ръцете си, е отражение на най-ценното 
в опита, до който достигнахме по време на проекта при работата си заедно: студенти, 
ментори и академични наставници. В него ще откриете разнообразни текстове за това какво 
представляват стажантските програми като мост между обучението и практиката; кои са 
съвременните тенденции в кариерното развитие и управлението на човешките ресурси; 
каква е ценността на професионалното ориентиране и как да кандидатстваме за работа. 
Материалите са практически ориентирани и представят съвременни гледни точки към 
кариерното развитие. В тях се описват приложими в практиката подходи, които могат да се 
използват от кариерни консултанти и други специалисти, работещи в институции, свързани с 
пазара на труда. Те са полезен ориентир и за младите специалисти, които завършват висши 
училища и търсят работа. Не на последно място материалите в сборника са предназначени 
за кариерните консултанти в университетските кариерни центрове и за експертите по 
професионално ориентиране и консултиране в училище, които са необходимо свързващо 
звено между образователните институции и работодателите.

Желаем успех на всички колеги, експерти и специалисти, които са се посветили на 
мисията на кариерното развитие!

С уважение,
доц. д-р Силвия Цветанска 

Ръководител на проекта

УВОД
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Как да се справим с недостига на кадри: 2009 г.*

Недостигът на работна ръка не може вече да се разглежда като задаваща 
се криза. В много държави и индустриални сектори кризата е факт и тя се случва 
днес, а опасността да се изостри и разпространи става все по-реална. Недостигът 
на кадри несъмнено е заплаха за световния икономически ръст и благоденствие. 
И въпреки че много от проблемите, свързани с този недостиг, са повсеместно 
познати, възможните решения все още предстои да бъдат взети от компаниите, 
правителствата и отделните индивиди, които ще спечелят от тяхното приложение.

Демографските промени (застаряващо население, ниска раждаемост, 
икономическа миграция), социалната еволюция, неадекватните образователни 
програми, глобализацията и предприемаческите практики (аутсорсинг на персонал, 
наемане на кадри от други страни или за големи проекти) са измежду причините, 
които водят до недостиг на работна ръка не само като количество на таланти, но и 
по-важно – по отношение на специфични умения и способности, които се търсят в 
индустриализираните, рискови и развиващи се икономики. Освен това, като резултат 
от технологичния напредък и увеличената продуктивност много нискоквалифицирани, 
рутинни професии изчезват и онези умения, които преди са били търсени, бързо се 
превръщат в отживелица. Въпреки че това намалява търсенето на някои професии и 
по този начин се минимализира забележимото въздействие на недостига на кадри, 
то също така превръща работещите в потенциално безработни и както отделните 
индивиди, така и техните работодатели трябва да вземат мерки, за да са сигурни, 
че се възползват от всички достъпни възможности за преквалификация, така че да 
бъдат подходящи кандидати на новия пазар на труда.

Тази книга (обновена след първата й публикация през 2006 г.) изследва 
кои тенденции е вероятно да се засилят и как правителствата, работодателите и 
индивидите да се справят с нарастващия недостиг на кадри.

ПАРАДОКС НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Според скорошно проучване, направено от Международната организация на 
труда (ILO), 61.7% от световното население в работна възраст е било заето през 
2007г.1 Това означава, че останалите над 1.5 млрд. души са били или безработни, 
или са работили на непълна заетост. 

Но както знае всеки работодател, не броят на наличните таланти на пазара 
ще разреши проблема с недостига на кадри. Решението зависи от това да разполага 
с точните хора с нужните качества. И именно тук се преплитат няколко фактора, 
които превръщат намирането на подходящи служители в предизвикателство, а то 
вече оказва въздействие върху световната икономика и се очертава да й повлияе 
още по-силно през следващите години.

 Много области от глобалната икономика вече се сблъскват – и това ще се 
случва все по-често – със сериозен недостиг на кадри на своите пазари, който 
възниква не само поради безпрецедентните демографски промени, но и заради 
липсата на хора с нужните умения за свободните позиции. С други думи, наближава 
демографски срив, утежнен от недостига на работна ръка, който заплашва да 
блокира самия двигател на икономическия растеж.

* Из „Бяла книга на Manpower”
1 International Labour Office, Geneva, Global Employment Trends, 2008. 
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В много развити икономики нивото на раждаемост пада под нивото на 
трудоспособното население, докато продължителността на живота се удължава 
благодарение на по-доброто здравно обслужване, което от своя страна води до 
работна сила, неспособна да поддържа икономическите нужди на много страни. В 
някои държави хората са безработни или непълно заети, защото образованието им е 
недостатъчно или изобщо нямат такова. Същевременно в други държави общият брой 
на работоспособните хора не е малък, но уменията им не отговарят на изискванията 
на съответните позиции или пък имат нужните умения, но не живеят там, където се 
предлага работата. 

Тази двойна реалност – безработица и недостиг на таланти – създава уникална 
по своята същност и самоподхранваща се цикличност, като изправя правителствата 
и работодателите пред един парадокс на човешките ресурси: как да открият 
подходящите хора в подходящото време и на подходящото място – и да се справят с 
недостига в средата на изобилие.

Фигура. 1 Доказателствени цитати за недостига на кадри:

Сегашната ситуация на работната ръка в Китай може да се обобщи с фразата – 
недостиг на подходящи хора. Проблемът засяга много области на индустрията 
– от фабрики до офиси. Въпреки общото изобилие на трудов ресурс търсенето 
на специфични умения е много повече от предлагането.

The Economist Intelligence Unit, „China Economy: Talent Shortage”, 22 август 2007 г.
  

Изследване на Глобалния институт McKinsey предвижда, че през следващите 
10 години Китай ще се нуждае от 75 000 квалифицирани бизнес ръководители. 
Настоящият им брой е между 3000 и 5000. И той може да се окаже проява на 
чист оптимизъм.

The Economist , „Capturing Talent – Asia`s skils Shortage”, 18 август 2007 г.

Почти половината от изпълнителните директори заявяват, че управлението 
на глобалния трудов резерв се превръща в едно от най-големите предизви-
кателства за тях.

„Technologiy Executive Connesction – Successful Strategies for Talenet Managment”, 
Vol.3, Procewaterhouse Coopers

В момента около 5 млн. англичани от общо 60 млн. население живеят в 
чужбина... Пазарът на кадри непрекъснато се ожесточава – и глобализира.

The Economist , „The world in Flux”, ноември 2007 г.

ЗАСИЛВАНЕ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ: КАКВО СЛЕДВА?

Правителствата и работодателите вече осъзнават и предприемат мерки срещу 
съществуващите тенденции на недостиг на работна ръка. Това включва подобряване 
на образователните програми и програмите за допълнителни обучения, развиване 
на стратегическа политика за миграцията, включване на икономически неактивните 
индивиди в един по-освободен трудов пазар и насърчаване на способните и опитни 
възрастни кадри да работят по-дълго. Но докато тези тенденции продължават да 
съществуват и да се изострят, има много повече мерки, които правителствата и 
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работодателите могат да предприемат предварително, за да облекчат ефекта от 
недостига на кадри. Много е вероятно да продължим да бъдем свидетели на голяма 
част от тези тенденции и през следващото десетилетие.

Демографска еволюция
По целия свят различни демографски фактори са довели до наличието на твърде 

малко хора в подходящата възраст с подходящите умения, или на подходящото място. 
Освен това, в много държави се очаква все по-малко кадри да се включат на пазара на 
труда през следващите 20 години.

Постоянните (в САЩ и Япония) или намаляващите (в по-голямата част от ЕС 
и Китай) нива на раждаемост в много страни сочат, че малко млади хора ще се 
включат и напреднат в трудовопазарния жизнен цикъл на наемане на работа, което 
ще засегне способността на техните икономики за поддържане на растеж. Освен това, 
с удължаването на продължителността на живота активната трудова сила ще бъде 
недостатъчна за създаване на богатството, което да поддържа онези, които вече са се 
пенсионирали или са икономически неактивни, както и на жизнените стандарти, към 
които са привикнали – или поне към които се стремят.

С цел да намалят недостига на таланти развитите страни ще продължат да 
предлагат поощрения на по-възрастните служители, за да отложат пенсионирането им 
и те да работят по-дълго време, за да поддържат адекватни нива от способни кадри. 
Дори на пенсионираните кадри могат да бъдат предложени стимули да се върнат на 
пазара на труда. Развиващите се държави могат и да привлекат обратно в родината 
своите специалисти чрез възможности, създадени от икономическия ръст, подхранен 
от своя страна от директните чуждестранни инвестиции. Работодателите също ще 
продължат да търсят нови пазари на кадри, които да задоволят нуждите им. Това може 
да бъде добра възможност за новите пазари с нарастващо население като някои страни 
в Африка. Но то ще се случи само ако правителствата помогнат на своето увеличаващо 
се население да придобие уменията, които работодателите търсят, и ако се заеме с по-
широкомащабни социални проблеми (като политическата нестабилност и болестите), 
които могат да са пречка пред държавите да бъдат потенциални дестинации за кадри.

Населението на Италия ще намалее с 28% до 2050 г. За да поддържа 
работоспособната част от него, Италия ще трябва да започне да внася над 350 
000 имигранти ежегодно или да задържи гражданите си на работа до навършване 
на 75 години.

OECD, “Trends in Worker Requirements and the Need for Better
Information to Make More Informed Decisions in a Global

Economy”, юни 2007 г.

Работоспособните индивиди от развиващите се и новите пазари заминават да 
търсят работа някъде другаде. Това „изтичане на кадри” възпрепятства държавите да 
разполагат с необходимите им човешки ресурси, за да поддържат своето развитие и да 
инвестират в бъдещи възможности. Напускат и много студенти, за да учат в чужбина, и 
често не се завръщат, което води до допълнително намаляване на броя на кадрите. Някои 
от страните, приемащи кадри, приветстват подобна миграция, но други не я одобряват. 
И обратно – демографската неподвижност също може да причини недостиг на кадри. 
В Китай някои заминават, за да кандидатстват в университети в други държави, но 
други вече дипломирани кадри изпитват неохота да напуснат провинциалните градове, 
където са учили, и така стават недостъпни за привличане на работа в международно 
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обвързаните градове, където са се установили повечето мултинационални и големи 
локални компании. В Индия, от друга страна, Менпауър забелязва, че по-голямата част 
от служителите биват наемани извън Бангалор и Мумбай, което е доказателство за 
нарастващата мобилност в тази страна.

Икономическо развитие
Въпреки че икономическото развитие не се движи с еднакъв темп във всяка 

държава, то се случва навсякъде, като привлича различни съревноваващи се сили в 
играта. А в онези страни, които изпитват известно забавяне, е само въпрос на време 
да се възобновят двигателите на растежа и да продължат енергичния си ход. Ето защо 
е жизненоважно работодателите да разполагат със стратегии, които да подобряват 
наличието на таланти, дори и недостигът на работна ръка да не влияе в момента на 
техните организации.

От една страна, пределно ясно е, че много компании се опитват да поддържат 
конкурентоспособността си, като преместват своите производства от бедните откъм 
кадри развити държави към новите и развиващите се икономики с по-ниско заплащане. 
Но има все повече доказателства, че тези новопоявили се икономики като Индия и 
Китай изпитват трудности в нагаждането към увеличеното търсене на кадри и страдат 
от недостиг на собствени таланти. По-активните усилия от страна на Индия и Китай да 
задържат собствената си работна сила допълнително ще изострят недостига на кадри 
във всички икономики.

С развитието на икономиките на новите и развиващите се страни и увеличаването 
на тяхното богатството те ще започнат да търсят все повече кадри, които може да се 
окажат недостатъчни за вътрешните им нужди. И докато заплащането се увеличава в 
растящата вътрешна икономика, глобалните трансгранични дейности на работодателите 
ще започнат да срещат все по-силна конкуренция от местните източници на кадри и 
ще изпитат недостиг на таланти. И това положение все повече ще се влошава. Новите 
пазари като Полша и Чехия вече са свидетели на източване на работна ръка, защото 
кадрите търсят работа някъде другаде из Евро зоната. В резултат на това местните 
работодатели са принудени да увеличават заплатите, за да привлекат намаляващия 
трудов резерв, а това увеличение всъщност надвишава производителността и в двете 
държави2.

Недостигът на кадри има две форми: по-високо текучество на служители 
и нарастващи разходи за заплащане. Нивото на заплатите за по-висш персонал 
в много части на Азия вече надминава това на същия персонал в голяма част от 
Европа.

The Economist, “Capturing Talent - Asia’s Skills Shortage”,
18 август 2007 г.

Глобална конкуренция
Докато се увеличава глобалната конкуренция за клиенти и новите пазари се 

включват в тази борба, отговорът на по-големите компании се състои в управлението 
на много стегнати структури, които имат за цел както да засилят стратегическата 
си гъвкавост, така и да намалят разходите си. Ето защо те са възложили на трети 

2  Financial Times, „Gone West: Why Eastern Europe is Labouring Under an Abundance of 
Jobs”, 16 January 2008. 
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лица онези елементи от своя бизнес, които не са същностни за тяхното стратегическо 
развитие или конкурентоспособност. Други компании също са прехвърлили част от 
своите процеси по управление на човешките ресурси към фирми за подбор на кадри като 
Менпауър, които да обслужват всички техни нужди за постоянен и временен персонал.
Глобалната, печеливша тенденция за аутсорсинг най-вероятно въобще няма да се 
забави в бъдеще. Което означава, че все повече ще се търсят гъвкави, квалифицирани, 
„готови при поискване” и предприемчиви кадри. Но въпреки че агенциите за подбор 
на персонал са може би най-подходящите специализирани компании за намиране и 
доставяне на такива категории от таланти, дори и за тях недостигът на налични кадри 
може да се окаже голямо предизвикателство. Отделните индивиди ще бъдат привлечени 
от силни работодателски марки, които са се наложили като компании, предлагащи най-
добрите възможности. 

Технологичен прогрес
Напредъкът в областта на компютърните технологии и тяхното приложение в 

автоматизацията отдавна са оказали значително влияние върху продуктивността, а 
работодателите са се насладили на ползите от бързото увеличение на оперативната 
ефективност. Но с възникването на нови видове работа, които изискват нови умения и 
технологични способности, кадрите ще трябва да повишат своя набор от умения, за да се 
приспособят към променящия се трудов свят. И точно това е от изключително значение 
за всички трудещи се по отношение на тяхната работа – а също и за работодателите и 
правителствата – задължително и непрекъснато да увеличават и развиват своите умения. 
Обученията ще станат от такава първостепенна важност, от каквато е планирането при 
работодателите и посветеността на работата при служителите. 

КАК ДА СЕ СПРАВИМ С НЕДОСТИГА НА КАДРИ: 2009 г.

Към всеки вид недостиг може да се подходи по два начина: да се намали 
търсенето и/или да се увеличи предлагането.

Фигура 2. Намаляване на търсенето, увеличаване на предлагането
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За да се справят с настоящия и бъдещ дефицит на кадри, работодателите 
трябва да намалят броя на онези работни места, за които не достигат необходимите 
кадри, или да увеличат общия трудов ресурс. Те могат да постигнат това, като включат 
и някои неизползвани досега резерви. А отделните индивиди трябва да следят 
тенденциите и развитието на пазара на труда. Правителствата и работодателите 
могат да използват превантивно някои подходи, за да подобрят ситуацията и да 
облекчат проблема. А индивидите и техните представители – профсъюзите – да 
предприемат действия, които да гарантират, че постоянно увеличават и подобряват 
уменията си и по този начин винаги могат да бъдат наети на работа.

Правителствата: насърчаване на нужните умения

Какво да предприемат правителствата, за да намерят баланс между растящия 
недостиг на работна ръка и осигуряването на необходимите умения, за да посрещнат 
нуждата от таланти за своите държави и да гарантират икономическото си бъдеще?

Улесняване на „стратегическата” миграция
Много държави изпитват сериозен демографски спад на населението си и с 

течение на времето нуждите им от човешки капитал ще надминат предлагането на 
налични кадри. Държавите с ниска ангажираност на трудоспособното си население, 
като тези от Източна Европа, бившия СССР и Африка на юг от Сахара, може би ще 
успеят да развият собствен трудов резерв и да запълнят кадровите празноти. Но 
това не е възможно за всички страни. 

Други държави, изправени пред необходимостта да по-срещнат нарастващото 
търсене на служители със специфични умения в дадени сектори, са започнали 
да облекчават достъпа до трудовите си пазари за способните имигранти. 
Представителството на Менпауър в Норвегия, например, улеснява емиграцията 
на опитни месари от Източна Европа, Ирландия, Бразилия и други страни, за да 
подпомогне намаляването на националния недостиг от тези специалисти. Примерът с 
Норвегия също показва, че недостигът на кадри засяга значителен брой професии, а 
не само онези, които се асоциират с високи технологии и специфични икономически 
знания. По подобен начин Япония и новоиндустриализираните икономики от 
Югоизточна Азия ежегодно привличат хиляди работници от Индонезия, Китай, 
Пакистан, Тайланд и Филипините предимно в сферата на услугите. В бедното откъм 
кадри бъдеще този подход може би трябва да има по-широко приложение. Много 
държави вече разбират, че след като в продължение на години са опитвали да 
попречат на кадрите си да пресекат границите, сега ще имат полза, ако окуражат 
трудовата миграция. Преразглеждането на имиграционно-трудовата политика 
може да осигури един по-формализиран процес за повишаване квалификацията на 
потенциалните кандидати – особено на онези, които досега са проявявали нежелание 
да се възползват от възможностите за обучение поради нелегалния статут на 
пребиваването им и които е много вероятно да работят на по-ниски от официалните 
надници поради този статут. 

Много студенти напускат родните си страни, за да придобият висше 
образование зад граница. Една от последиците от тази миграция може да бъде 
предприемането на стъпки от съответната нация за насърчаване на чуждестранните 
студенти да останат в страната след завършване на обучението си и да бъдат 
включени във вътрешния трудов пазар. Австралия е водеща в този тип реформи и 
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енергично набира студенти зад граница, които притежават набор от професионални 
умения. По отношение на обратната миграция Китай е една от многото страни, която е 
взела сериозни мерки да поощри колкото се може повече от своите студенти, които са 
заминали да учат в чужбина, да се завърнат у дома и да подпомогнат развиващата се 
икономика с придобитите знания и умения. Последните тенденции показват, че тези 
мерки започват да дават резултат. Според Националното статистическо бюро на Китай 
между 1978 и 2006 г. само 1/4 от китайските студенти, учещи зад граница, са се върнали 
в страната след дипломиране. Но този темп в момента се увеличава „благодарение 
на по-голямата привлекателност на това да работят в родната си страна”3. Реформите 
включват увеличена финансова и професионална подкрепа за завръщащи се студенти 
и учени, опростяване на процеса на самото завръщане и установяване в страната и 
може би най-важното – публично разгласяване, че частният сектор е неделима част от 
националната икономика, а не само придатък към държавните механизми. Влиянието 
на тези реформи, както и на много други, които бяха извършени на ниво местна власт, 
очевидно дават резултат: в периода 1994–2004 г. броят на завърналите се студенти в 
Китай след обучение в чужбина се е увеличил с приблизително 400%4.

Инвестиране в образователна и професионална подготовка
За да създадат трудов резерв от повече и по-добре квалифицирани кадри, 

правителствата и особено онези в новите и развиващите се икономики ще трябва 
да вземат политически решения за инвестиране в образователна, професионална и 
техническа подготовка. Това трябва да се направи в контекста на привеждането на 
учебните планове и професионалните и подготвителни програми в съответствие с 
икономическите изисквания на страната. 

Пример за ефективен отговор на специфичен кадрови недостиг е наскоро 
откритата от Менпауър Белгия Логистична академия на Менпауър. Тя осигурява 
подготовка и придобиване на умения за кандидати, които се стремят да се включат 
в бързоразрастващия се белгийски логистичен и складови индустриален сектор. 
През 2007 г. Академията е осигурила практическо обучение на 300 души. Нейната 
програма представлява един новаторски подход към дейностите, основаващи се на 
специфични умения, който може да помогне в набирането на опитни служители, ако 
бъде установен критичен недостиг на съответните кадри. 

Според последните доказателства някои нови икономики също поставят 
ударение върху обучението за подобряване на качествата на своите национални 
трудови резерви.

В Мексико, например, правителството взима мерки за подобряване на 
образователната система и достъпа до училищата с цел да повиши педагогическите 
стандарти и да си осигури един национален трудов ресурс, който да е по-привлекателен 
както за големите вътрешни играчи, така и за международните корпорации, които 
биха инвестирали в страната.

С развитието на бизнес нуждите на местно ниво от организациите за 
професионално образование и подготовка се изисква да развият учебните си 
планове, но за тях (много от които са съсредоточени в страни от ОИСР) е трудно 
да се нагодят към нужния темп.

OECD, „Designing Local Skills Strategies”, 
15 януари 2008 г.

3 National Bureau of Statistics of China.
4 China Statistical Yearbook, 2004. 
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Китай става все по-важен глобален пазар, който инвестира много в подобряване 
на англоезичните умения, и ще трябва да продължи да го прави, особено за по-
възрастните, които не са се възползвали от усилията на държавата за образоване 
чрез училищните системи. Подготовката на повече местни учители по английски 
език и привличането на такива от чужбина ще е неизбежно. Това ще повиши 
конкурентността на гражданите за работа в международни компании и те ще бъдат 
по-успешни да правят бизнес по целия свят. По подобен начин много европейски 
страни ще се наложи да увеличат усилията си за осигуряване на англоезични 
умения с цел техните населения да бъдат конкурентоспособни в надпреварата за 
работа на все по-глобалния трудов пазар. Докато в САЩ, където едва ли някога 
компаниите ще се конкурират на база ниски надници, училищните системи – главно 
на университетско ниво – трябва да положат по-старателни усилия за създаване на 
учебни планове, които да подготвят студентите за търсените работни позиции, за да 
са готови да се влеят в работната сила.

Новите икономики също ще осъзнаят, че имат дългосрочен интерес да 
подобряват нивата на достъпното обучение – особено на ниво висше образование. 
Според една скорошна статия във Financial Times едва 5 от 100-те най-добри 
магистърски програми по бизнес администрация се провеждат в развиващите се 
страни5.

Може би това е една от главните причини китайските компании да продължават 
да се борят за намиране на подходящ мениджърски персонал, като две от всеки пет 
компании заявяват, че изпитват трудности в запълването на старши управленски 
постове. А McKinsey отбелязва в свое ново изследване, че само 25% от инженерите и 
15% от дипломиращите се в Индия финансисти и счетоводители притежават умения за 
работа в международна компания6.

Навсякъде  по  света правителствата могат да изиграят своята роля в повишава-
нето на квалификацията и насърчаването на индивидите да овладеят необходимите 
умения за продължителна заетост, като поощряват професионалните курсове и 
квалификации и популяризират статуса на непълната заетост, която в момента някои 
хора и части от обществото може би възприемат като втора възможност. В бъдеще 
правителствата ще трябва да заемат позиция на предварително прогнозиране, за да 
установят кои умения се търсят, и да работят за осигуряването на професионално 
развитие на индивидите с остарели способности. Чрез подобна позиция те постепенно 
ще постигнат един постоянно усъвършенстващ се набор от умения и ще могат да 
пригодят наличните и приложими умения към свободните позиции. Способността на 
правителствата да разпознаят кои от тези умения могат да бъдат прехвърлени към 
съответния вид заетост и прилагането на единна ефективна стратегия за запълване 
на празнотите ще определи до каква степен техните национални трудови ресурси ще 
са способни да се конкурират на световната арена.

Най-вероятно интересът към висшето образование ще се увеличава, 
защото хората ще искат да успяват в една икономика на знанието, и можем да 
очакваме, че образованието, придобито в различен контекст, ще се цени особено 
много заради интернационализирането на продукцията и увеличаването на 
трансграничната търговия.

OECD, „Designing Local Skills Strategies”, 
15 януари 2008 г.

5 Financial Times, „The Top 100 Full-Time Global MBA Programmes”, 2007. .
6 The McKinsey Quarterly, „Making Talent a Strategic Priority”, January 2008.
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Подобряване на обществено-частните инициативи
Правителствата и работодателите могат да увеличат бъдещия трудово-

пазарен ресурс, като поощрят създаването и ефективността на обществено-частните 
партньорства. 

Правителствата изпитват все по-големи трудности при набирането на 
подходящи кадри. Ето защо те все по-често се обръщат към доставчици на услуги по 
заетостта, за да намерят творчески решения за наемане и подготовка на индивиди 
за трудни за запълване работни места. В последните няколко години австралийското 
правителство е прехвърлило набирането на целия си военен персонал към Менпауър 
Австралия, което доведе до по-голям успех на целите за подбор на персонал и по-
високи нива на задържане на работа.

Освен това, от 1997 г. до днешна дата Менпауър Великобритания е особено 
ефективен партньор в инициативата на местното правителство „Нова работа” – част 
от програма за намиране на работа в Южен Уелс. В регион, исторически известен 
с високата си безработица в продължение на три поколения, Менпауър работи с 
организации от цял Южен Уелс, за да осигури на отделните индивиди насоки и 
подготовка за придобиване на търсените трудови умения. Чрез специални програми, 
създадени да улеснят търсещите работа при реализацията им в строителния и 
железопътния сектор, Менпауър помогна на над 6000 бивши получатели на помощи 
за безработни да станат трудово заети в дългосрочен план. 

Подобни усилия се оказват ефективни и на други места. Заедно с френския 
министър на Социалното единство и равенство и Фондацията за действия за борба с 
дискриминацията (FACE) Менпауър Франция основа „Академия за работа”. Тя помага 
на образованите хора в неравностойно положение да преодолеят препятствията към 
наемането им на работа и ги свързва с компании и организации, които се нуждаят 
от техните умения. 

Програмата дава на кандидатите необходимата допълнителна подготовка и 
подкрепа, за да успеят пред работодателите, както и им предоставя възможности 
да се установят на квалифицирани работни места. От основаването си през 2006 г. и 
чрез филиали в 8 големи града във Франция „Академия за работа” помогна на близо 
1000 квалифицирани кандидати да намерят работа.

Подобно усилие за ангажиране на дългосрочно безработните и хората 
в неравностойно положение да се върнат на работа, направи и Менпауър 
Великобритания през 2000 г., като постави началото на инициативата „Работни 
връзки” – едно публично/частно/доброволно сътрудничество между английската 
правителствена организация Shareholder Executive, Менпауър, Cap Gemini и Mission 
Australia.

До момента 90 000 души са намерили работа чрез инициативата „Работни 
връзки”. Голяма част от този успех се дължи на революционния начин, по който 
„Работни връзки” отговори на реалните нужди на съвременните служители и 
работодатели. Това начинание продължава да носи успех, помагайки на групите 
от непълно заети хора да придобият квалификация и да започнат работа, която 
над 70% от тях продължават да вършат вече повече от година. Менпауър работи в 
сътрудничество и с властите в Шанхай, Китай, помагайки в оформянето на бъдещия 
трудов пазар и осигурявайки услуги за оценка и обучение на персонал, които да 
ускорят придвижването на индивидите към средни ръководни и предприемачески 
позиции.
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Работодателите: заемане с проблема „Недостиг на кадри”

Недостигът на кадри създава структурни промени в работната сила и 
работодателите, които не им обръщат внимание, могат да открият, че бизнесът им се 
развива добре една година, а през следващата да се сблъскат със сериозни проблеми. 
Днес много компании са толкова стегнати откъм персонал, че ако не са заети само 
няколко ключови позиции, цялата организация може да се срути. Това означава, че 
вниманието трябва да се насочи не само към най-търсените 10 позиции, а към целия 
спектър от кадри. 

И така, какво могат да направят работодателите сега и през следващите няколко 
години, за да подготвят своите организации за нарастващия недостиг на кадри, който 
ще ни връхлети с пълна сила след 10 години?

Инвестиции в обучение и развитие
Тъй като инициативите на образователната политика отнемат време, преди 

да дадат резултати, самите работодатели трябва да инвестират повече в основана на 
практиката професионална и техническа подготовка, за да отгледат свой собствен 
вътрешен резерв от подходящо квалифицирани специалисти. Макар това да е скъп 
процес, той ще се отплати, като поддържа необходимия ресурс от кадри.

Твърде много работодатели гледат на професионалната подготовка само като 
на „разкрасяване на фасадата”. Въпреки че най-големите работодатели имат добри 
програми за квалификация, те не ги правят задължителни, защото не могат да отделят 
достатъчно време от деня предвид стегнатите им откъм персонал структури. Но в 
бедното откъм кадри бъдеще работодателите няма да могат повече да си позволяват 
подобно отношение.

Улесняване на преквалификацията или нейното повишаване
Работодателите трябва да направят всичко възможно, за да задържат потенциално 

полезните и адаптивни кадри, независимо от настоящите им роли в организацията. 
Те вече не могат да си позволят лукса да уволнят временно 5000 души, чиито умения 
днес са сметнали за остарели, и на следващия ден да наемат нови 5000 служители. 
Недостигът на кадри означава да се обмисли бавно и внимателно преквалификацията 
или повишаването й при индивиди с остарели умения или на съкратени позиции, за да 
се запълнят новосъздадените работни места.

Насърчаване на продължителна заетост
Работодателите могат да увеличат общия си резерв от налични кадри, като 

намерят новаторски начини да удължат активния им трудов живот. Пенсионирането на 
възраст от 50 години нагоре вече няма да бъде възможно в бедното откъм кадри бъдеще 
както за работодателите, така и за работниците. Работодателите не могат повече да 
гледат на кадрите, на които скоро им предстои да се пенсионират, като на възможност 
за спестяване на разходи – това е опасен и късоглед подход. Вместо това те трябва 
да насърчат по-възрастните служители да останат на работа – особено за да смекчат 
неизбежния удар от поколението на бейби-бумърите (1946–1964), които сега започват 
да се пенсионират. Според една статия в The Economist през следващите 5 години 500-
те най-големи компании в САЩ ще изгубят половината от своите старши ръководни 
кадри поради пенсиониране7. И повечето от тях ще изпитат трудности да намерят 

7 The Economist, „The Battle for Brain Power”, 5 October 2006 The Economist, „Cloud, or 
Silver Linings?”, 26 July 2007. 
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същите знания и умения, които тези служители са прилагали в работата си. В Япония, 
където работодателите ще пострадат от подобна загуба на служители заради смяна 
на поколенията, днес се изисква от компаниите да увеличат минималната пенсионна 
възраст от 60 години нагоре или да осигурят програми за преквалификация и повторно 
наемане на работа, за да може повече хора да се задържат на пазара на труда8.

Някои работодатели предлагат на служителите, на които им предстои 
пенсиониране, възможност да се прехвърлят на по-малко стресиращи и времеотнемащи 
позиции, като например да споделят своя професионален опит и да предадат 
придобитите от тях умения на новите поколения. Едва ли е възможно да предадат 
цялото си знание, но е напълно възможно: 

• да се определи най-ключовата част от него и проектите да бъдат 
прехвърлени; 

• да се документира по-важната информация, процеси и бизнес контакти;
• да се създадат менторски програми, чрез които напускащият служител да 

може да подготви своя наследник и да предаде знанията си чрез обучение на 
място.
Въвеждането на официален процес на прехвърляне на професионалните 

знания на напускащия служител може да доведе до значителни спестявания във връзка 
с подготовката на по-младите кадри.

Изследване на възможности за преразглеждане 
на работните позиции

Намаляването на „несъществената” работа, извършвана от висококвалифи-
цирани кадри на много търсени позиции, ще увеличи продуктивността им и ще намали 
необходимия за тях брой служители. Реорганизирайки работата с цел да намалят 
рутинния труд, компаниите ще намалят нуждите си за съответните търсени позиции, 
като същевременно отворят нови места за нискоквалифицирана заетост, за които ще 
има повече готови и налични кадри. 

Например, в отговор на хроничния недостиг от учители някои американски 
образователни институции са определили кои аспекти от педагогическия процес не 
изискват сертификат и са ги прехвърлили към асистентите или са възприели по-малко 
строги изисквания по отношение на задължителните дипломи. По този начин училищата 
поддържат нивата на преподаване дори когато има увеличение на съотношението 
учител/ученик. Използването на онлайн обучения, които да позволят на учениците да 
обменят специалисти по предмети между училищата, също ще облекчи ситуацията.

И автоматизацията може да се използва за справяне с нискоквалифицираната 
рутинна работа. От години този процес е намалил нуждата от нискоквалифицирани 
работници в заводите, но сега се използва и за намаляване на нуждите при някои 
висококвалифицирани кадри. Например, откакто компаниите се обърнаха към 
различни автоматични софтуеърни програми за справяне с процеси като разплащателни 
ведомости, управление на човешките ресурси и други подобни, те намалиха нуждите 
си от специалисти по информационни технологии, ЧР и счетоводство, които дотогава 
се справяха с тези задачи.

Ангажираността е добра новина в мениджмънта, защото проучванията са 
доказали връзката между активно ангажираната работна сила и приходите.

Financial Times, „When Engagement Doesn’t Lead to a
Wedding”, 25 октомври 2007 г.

8 The Economist, „Cloud, or Silver Linings?”, 26 July 2007. 



20

Ако анализират най-търсените позиции и определят онези техни аспекти, 
които може да се реорганизират или автоматизират, работодателите ще успеят да 
оползотворят в много по-висока степен своите висококвалифицирани специалисти, 
като същевременно им предложат повече предизвикателства, защото те ще са 
освободени от досадните аспекти на работата.

Методи за привличане и задържане на кадри
В конкурентното и бедно откъм кадри бъдеще всички организации ще трябва 

да се превърнат в „търсени работодатели” и да станат по-умели в привличането и 
дългосрочното задържане на нужните им специалисти. Това означава да разбират 
мотивацията на отделните кадрови групи и да осигуряват възможности, които да 
отговарят на желанията на различните поколения.

Например, служителите от поколенията Х (1965–1981) и Y (1982–1994) ще 
откликнат на евентуални възможности за повишение. Други групи специалисти 
могат да бъдат привлечени от удачното съчетание на работни условия за създаване 
на приемлив баланс личен живот–работа, като например гъвкаво работно време, 
улеснения при майчинство и бащинство и щедри годишни платени отпуски. По-
възрастните кадри могат да предпочетат да се нагодят и развиват на по-малко 
стресиращи постове, които ще им дадат възможност да поддържат контакт с колегите 
и компаниите. Подобни сегментирани подходи при позиционирането на работодателя 
ще насърчат желанието за работа и лоялността на служителите.

Според скорошно проучване, публикувано в The McKinsey Quarterly, 
работодателите трябва да предприемат активни мерки за увеличаване на 
привлекателността на техните компании за по-широка аудитория:

За да управляват успешно кадрите си, ръководителите трябва да признаят, 
че кадровите им стратегии не трябва да се фокусират само върху най-добрите 
служители; че хората от различни полове, възраст и националност имат различен 
мотив да работят за (и да се задържат в) една компания; и че човешките ресурси 
изискват допълнителни способности и смелост за постигане на успешни решения.

Когато взимат решения за недостига на таланти, експертите по човешки ресурси 
трябва да анализират цялостните си нужди от специалисти и да планират откъде ще ги 
доставят. Менпауър разви една услуга, наречена Управление на оценката на кадрите 
(TVM), която представлява цялостен и стратегически планиран подход за намиране 
на таланти и тяхната възможност за работа по време на целия трудов жизнен цикъл, 
целяща да оптимизира човешкия капитал на дадена компания.

Този подход включва човешките ресурси като неразделна част от стратегическото 
управление при сегментирането на всички роли в компанията, независимо в кой 
традиционен служебен „силоз” или на кое стъпало от йерархията на организацията 
попадат те. Това разделение категоризира ролите според квалификацията, уменията, 
способностите и опита, които са необходими за тяхното изпълнение и стратегическата 
им полза за бизнеса, и се прави според значението на всяка позиция за цялостното 
функциониране на бизнеса, както и според потенциалните трудности при намирането 
на точните служители.

Веднъж щом се направи това разделение, мениджърите „Човешки ресурси” 
могат да решат дали всяка една кадрова позиция трябва да бъде част от бизнеса, 
или може да бъде „аутсорсната”, и дали да бъде базирана в самата компания, или 
може да функционира също толкова добре извън нея.

Това упражнение по анализ и намиране на кадри ще даде възможност на 
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мениджмънта да пригоди работните условия към всяка категория специалисти и да 
ги управлява по най-подходящ начин през целия им трудов жизнен цикъл. Може да 
бъдат приложени специфични стратегии за задържане на най-ценните кадри, които 
са не само част от висшето ръководство, а също заемат по-ниски, но стратегически 
значими позиции в организацията.

Бъдете гъвкави по отношение на наличните таланти
Насърчаването на обученията и по-гъвкави работни часове би осигурило на 

всяка организация потенциален ресурс от служители, които с минимална подготовка 
могат бързо да заемат друга кадрова роля. Работодателите също могат да се възползват 
от нетрадиционните възможности за заетост – временно работещи, служители на 
хонорар, консултанти и други, като това ще им позволи бързо да се приспособят към 
постоянно променящото се търсене на кадри.

За най-големите работодатели  подобни решения вече не са допълнителен  
лукс, който използват в случай на служители в отпуск. Напротив, това са страте-
гически неизбежни решения като част от оптимизирането на работната сила. Както 
никога досега съвременните организации са „стегнати” откъм кадри и те очакват и 
извличат повече от своя намален, но високопроизводителен човешки капитал.

Днес мениджмънтът няма да се върне към годините на многобройния 
корпоративен персонал – нито пък техните акционери биха го разрешили. 

Запазване лоялността на бивши служители
Едно скорошно изследване за Американския институт на сертифицираните 

обществени счетоводители (AICPA) предложи съвет на фирмите как да запазят 
лоялността и интереса на служителите, които напускат, за да се грижат за своите деца 
или по-възрастни родители, да учат за по-висока образователна степен или да намерят 
други възможности за работа. Заключението на проучването е, че поддържането на 
контакт е ключово за запазване на връзката с тези ценни професионални кадри. Това 
може да стане, ако бившите служители имат възможност да ползват професионална 
мрежа от ресурси и колеги чрез постоянен достъп до фирмената електронна поща или 
възможности за обучения, които да им помогнат да „поддържат” своите професионални 
умения и знания. Не е обичайно да се инвестира в бивш кадър, но на фона на 
надпреварата за таланти на пазар, който предлага все по-малко кандидати, това е 
подход, който би осигурил на счетоводните и финансови компании един конкурентен 
инструмент в опитите им да задържат бивши колеги, които са решили да се включат 
отново в пазара на труда или да се върнат при своя предишен работодател.

По-силни връзки с училищата
Обучението на студентите в много страни включва и работа на място. Но много 

често тя е пасивна или на заден план и едва ли е истинско въвеждане в реалностите 
на работното място или в необходимото отношение към нея. Работодателите трябва 
да са сигурни, че поддържат силни връзки с образователни институции, които 
създават съдържателни възможности за заетост, за да предоставят на студентите 
възможност да „вкусят” от истинските работни умения и да ги подготвят за бъдещото 
им наемане.

Например, мексиканските работодатели могат да се възползват от една 
програма, наскоро въведена от Менпауър Мексико. В сътрудничество с 6 големи 
университета и 4 национални технически училища Менпауър основа центрове за работа 
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на място към всяка институция, давайки на завършващите студенти удобен достъп до 
новооткрити работни места, а на работодателите – директен канал за набиране на 
необходимите им кадри.

Поощряване на многообразието
Могат да бъдат създадени потенциални източници на кадри и чрез насърчаване 

на многообразна работна ръка. Жените, възрастните, хората с увреждания и 
малцинствата са слабо застъпени на много пазари на труда, но са един възможен 
източник на служители, който не бива да се пренебрегва.

Работодателите трябва да създават реални очаквания и да променят културата 
на многообразие, като помогнат за интеграцията на тези групи в работната сила. 
Например, компаниите в Мексико предпочитат да наемат по-млади кадри, смятайки 
ги за по-продуктивни. И това въпреки факта, че възрастните служители са по-
квалифицирани, по-мотивирани и по-лоялни. За да промени това отношение и да 
създаде допълнителни възможности за възрастните работници, наскоро Менпауър 
Мексико се кооперира с Бързата транзитна система на град Мексико. Тя възнамеряваше 
да въведе нова билетна методика и се нуждаеше от допълнителен персонал, който 
да я обясни на собствениците на системата. За няколко дни Менпауър привлече 
приблизително 700 възрастни кадри, обучи ги и ги назначи на най-различни позиции 
– от продавачи на билети до специалисти „Обслужване на клиенти”.

Също наскоро Менпауър Швеция и Шведският съюз на електротехниците 
установиха сътрудничество за справяне с критичния недостиг от опитни електро-
техници в страната. Инициативата беше създадена с цел да осигури постоянна заетост 
за неизползваните ресурси от шведското население – включително дългосрочно 
безработните, като например жените, младите и нарастващата имигрантска общност 
в Швеция. През първата година 900 дългосрочно безработни се присъединиха към 
шестмесечната програма за професионална подготовка.

А в желанието си да помогне на хората с увреждания, които искат да се 
завърнат на пазара на труда, Менпауър Великобритания заработи заедно с British 
Telecom, за да установи нуждите от таланти на телекомуникационния гигант и да 
осигури квалифицирани кандидати с необходимата подготовка. Например, немалък 
брой кандидати със зрителни недостатъци постигнаха огромен успех, след като бяха 
обучени и назначени в кол-центровете на British Telecom. Кандидатите получават 
всички ползи, свързани с това, че са заети и независими, а British Telecom се радва на 
един новооткрит източник на отдадени и силно мотивирани служители.

Работодателите могат допълнително да разширят своята мрежа от таланти, като 
инвестират в помощни технологии за хората с увреждания, например компютърни 
четци, които озвучават текста на екрана и правят достъпни уеб-сайтовете за частично 
виждащите, или специални компютърни контролери за хора с физически недъзи. 

Очаква се броят на по-възрастните, неактивни хора спрямо един работещ 
почти да се удвои от около 38% по данни но ОИСР за 2000 г. до малко над 70% през 
2050 г.

OECD, „Designing Local Skills Strategies”,
 15 януари 2008 г.
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Използване на източници на непълна заетост
Много икономики разполагат с „море” от безработни или непълно заети 

индивиди, които могат да бъдат върнати на пазара на труда, за да запълнят 
празнотите: незаинтересовани млади безработни, самотни майки, хора с увреждания, 
работещите почасово, които търсят пълна заетост, и възрастните, които се нуждаят 
да работят по-дълго, за да увеличат малките си пенсии. Недостигът на кадри 
превръща подобни групи в потенциален ценен ресурс, към който компаниите могат 
да се обърнат, за да задоволят някои от спешните си кадрови нужди.

Работодателите трябва да създадат подходящи условия за работа, за да 
привлекат всяка от тези категории към работната сила; правителствата също могат 
да изиграят своята роля, като създадат адекватен законов и регулационен климат, 
за да може бизнесът да превърне тези индивиди в активна част от работната сила.

Статистиките сочат, че в САЩ, например, само 1/3 от хората с 
увреждания работят, въпреки че повечето от тях биха желали да са активни, а 
над 70% от хората с най-тежки увреждания въобще не работят.

Journal of Economic Issues, „The Impact of Workers’ Compensation
Experience-Rating on Discriminatory Hiring Practices”,

1 септември 2007 г.

Връщането на безработните и на непълно заетите кадри и особено на 
онези, които дълго време са били извън пазара на труда, ще изисква осигуряване 
на обучение на основни трудови навици и въведение в най-добрите практики на 
работната етика. Менпауър вече е разработила няколко ефективни програми, които 
помагат за постигането на тези цели.

Добър пример за този подход е „TechReach” – програма на Менпауър за 
развитие на работната сила. Тя е създадена, за да подготви безработни и непълно 
заети американски и канадски граждани за едно добре платено поприще в сферата 
на информационните технологии, и включва интензивна подготовка, сертифициране, 
намиране на работа и менторинг с цел да осигури на бизнеса нов източник на 
технически способна работна ръка.

Оползотворяване на останалите трансгранични възможности
Преместването на бизнеса към държави с по-ниско заплащане, където има 

свободна работна ръка, или аутсорсингът към други компании ще продължава да 
е решение за много производства, както и за обслужващи функции, които не са 
свързани пряко с клиенти. Тази стратегия, обаче, може да се използва само за 
определени не толкова стратегически и ключови за бизнеса позиции.

Разбира се, това решение ще бъде приложимо само там, където прехвърлянето 
на бизнес операции в друга страна все още спестява разходи. Например, наскоро 
известен брой позиции за англоговорящи кол-център служители бяха преместени 
от отдалечени райони във Великобритания към Източна Европа. Причините за това 
са прости: изобилието на служители, които говорят добре английски език, съчетано 
с ниските заплати в Източна Европа, което осигури на компаниите възможност да 
запазят конкурентоспособността си.

Въпреки че тази стратегия има за цел да намали разходите, трябва да се 
отбележи, че прехвърлянето на работни места зад граница вече започва да влияе на 
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покачването на заплатите в тези държави. С подобряване на уменията по английски 
език на служителите от други развиващи се държави по света много е вероятно 
работодателите да преместят операциите си към тези новопоявили се трудови 
ресурси с цел да поддържат предимство пред конкуренцията. 

Сътрудничество с фирми за работодателски услуги
В наши дни установяването на стратегическо партньорство със специализиран 

доставчик на работодателски услуги може да се окаже изключително хитър ход. 
Възприемането на стратегически подход към „глобалното” управление и планиране 
на кадрите ще осигури на организациите по-точна преценка за различните служители, 
които може да им потрябват, и за времето, когато ще се случи това. Споделянето на 
тази стратегия с доверен партньор компания за работодателски услуги означава, че 
партньорът винаги ще знае за възможните бъдещи нужди на своя клиент като брой 
служители, видове умения и култура и ще може да разработи планове за намиране, 
обучение и подготовка на нужните кадри – както постоянни, така и временни, които 
и когато трябва да бъдат налице.

Организациите не трябва да мислят, че този вид взаимоотношения се отнасят 
само за по-големи международни проекти. Дори и малките и средните предприятия, 
ако не са го установили вече, ще попаднат в надпреварата за таланти, за да могат 
да се разрастват и да поддържат своята конкурентоспособност. Тези компании също 
ще осъзнаят ползата от това да разполагат с фирма за работодателски услуги като 
важен партньор в дългосрочните им планове за растеж.

Резултати от проучването 
„Недостигът на таланти - 2008 г.”

В третото ежегодно проучване на Менпауър за недостига на кадри участваха 
почти 43 000 работодатели от 32 държави от целия свят, които посочиха кои работни 
места са най-трудни за запълване през тази година поради липса на подходящи 
служители. Резултатите от проучването показаха, че 31% от работодателите в света 
изпитват трудности при запълване на работните места поради липса на достъпни 
кадри с необходимите умения на техните трудови пазари.

Най-големи трудности при намиране на подходящи кадри за запълване на 
работни места изпитват работодателите в Румъния (73%), Япония (63%), Хонг Конг 
(61%), Сингапур (57%), Австралия (52%) и Тайван (51%). Прави впечатление, че над 
50% от работодателите в пет от осемте държави в района на Тихия океан и Азия 
споделят, че имат трудности при намирането на подходящи служители за запълване 
на свободни позиции.

През 2008 г. недостигът на кадри изглежда най-малко проблематичен в 
Индия (12%), Великобритания (12%), Ирландия (14%), Китай (15%) и Холандия (15%). 
Според глобалното проучване умелите „занаятчии” (включително електротехници, 
дърводелци и оксиженисти) са били най-спешно търсените кадри в 15 от 32-те 
изследвани държави, а в 27 от тях влизат в първата десетка на най-търсените 
професии. Тези резултати потвърждават колко е важно правителствата да 
продължават да инвестират в образование и професионална подготовка.

Осем от първите десет позиции в проучването за тази година са участвали 
и в първата десетка от проучването през 2007 г. Две професии се появяват отново 
в тазгодишния списък, след като са присъствали в списъка за 2006 г., но не са се 
класирали в първата десетка за 2007 г. Те са: секретари, лични и административни 
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асистенти и помощен офис персонал (7-мо място през 2008 г.), както и специалисти по 
информационни технологии/програмисти (10-о място през 2008 г.).

От първата 10-ка за 2008 г. са отпаднали операторите/машинистите в сектора 
на производството. Но трябва да отбележим, че проучването за недостига на кадри 
описва само 10-те най-трудни за запълване позиции, които работодателите установяват 
отделно всяка година. Позициите, които се открояват с присъствието си в първата 10-
ка на отделните държави за тази година, но не са се класирали за глобалната първа 
10-ка, включват учители, медицински сестри, специалисти „Обслужване на клиенти” 
и персонал за хотели и ресторанти.

Индивидите: във форма за надпреварата
А какво да кажем за предмета на целия този недостиг – за служителите, 

самите индивиди? Какви са последствията за тях от тенденциите на задаващия се 
застрашителен недостиг на кадри?

В днешно време вече е ясно за много служители, че динамиката на работните 
места драстично се е променила. Преди те вярваха, че квалификацията, уменията 
и опитът, с който допринасяха за организациите, в които работят, ще им бъдат от 
полза за доста години напред. Но техният опит им показва друго. Забързаният ход на 
технологичните и предприемачески промени доведе дотам, че много умения, считани 
за важни преди време, бързо изживяха своя връх на търсене и твърдо се превърнаха 
в отживелица. Възможно е в бъдеще много хора да открият, че въпреки недостига на 
кадри на трудовия пазар, който изглежда им осигурява по-стабилна заетост, техните 
умения и опит са остарели и вече не се търсят.

Днес „горещите” професии „изстиват” почти толкова бързо, колкото протичат 
промените в жизнения цикъл на един продукт. Цикълът на дадено умение, който 
преди траеше 3 години, сега трае само 9 месеца. Професията „Уебмастер” беше 
доста търсена не много отдавна; но сега с подходящия софтуер човек може сам да 
създаде сайт в интернет с някоя евтина и достъпна програма, така че пазарът за тези 
способности вече значително е намалял.

Но уебмастерите и останалите технологични специалисти осъзнават, че колкото 
бързо една възможност се изчерпа, много е вероятно да изникне друга – също толкова 
бързо. Днес се търсят предимно специалисти с JAVA и такива по управление на проекти 
и ако бившите уебмастери могат да повишат квалификацията си по подходящ начин, 
те ще открият, че способността им да се адаптират към технологичните промени, 
увеличава цената им на трудовия пазар – както в краткосрочен, така и в дългосрочен 
план. Докато всеки сектор има собствена скорост на „свиване”, в основата му се 
движи един постоянно работещ механизъм за подобряване на способностите, което 
подчертава важността кадрите да се преквалифицират. В съвременната бързо 
развиваща се бизнес среда е крайно необходимо кадрите да поемат инициативата да 
поддържат и повишават нивото на уменията си, за да останат „горещи” кандидати за 
работа.

Повече от половината от участвалите работодатели в нашето проучване 
посочиха, че неспособността бързо да се овладее дадено умение, е най-голямото 
предизвикателство пред служителите, а повече от 1/3 заявиха, че квалифи-
кациите на техните кадри не отговарят на настоящите организационни 
приоритети.

IBM, The Global Human Capital Study 2008 г.
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Поддържане и обновяване на уменията
Повечето изследвания показват, че средностатистическият човек ще смени 

своята работа поне 7 пъти през живота си. Оттук следва, че индивидите трябва редовно 
да ревизират своите професионални интереси, като набележат допълнителни или 
алтернативни възможни пътища за кариера, в случай че настоящите им професионални 
функции остареят, и съответно да бъдат готови да ги следват. За да помогнат на своите 
служители в това отношение, водещите компании дори са им осигурили възможност 
за достъп до самостоятелни инструменти за управление на кариерата.

Онези индивиди, които сами ограничават своите способности да се нагаждат 
към променящите се изисквания на работното място, ще открият, че възможностите им 
за бъдещо развитие значително се свиват. Днес постоянното развитие на уменията и 
обученията, както и ученето през целия живот са на преден план. Докато осигуряването 
им трябва да е съвместна отговорност на правителствата и работодателите, от 
индивидите зависи да сграбчат всяка достъпна възможност, която се предлага за 
подготовка, повишаване на квалификацията или преквалификация.

Днес работодателите осигуряват достъп до материали за подготовка, но вече 
не изпращат служителите в корпоративните си подготвителни центрове за няколко 
седмици, за да упражнят самата работа. Подготовката се предлага нощно време, през 
почивните дни или в обедната почивка и служителите я пренебрегват. Индивидите 
могат да се възползват от възможности за обучение, ако те са пряко обвързани с 
някаква стипендия, но повечето не го правят – а би трябвало. 

Също така, кадрите ще помогнат на себе си и на общността като цяло, ако 
останат активни на пазара на труда и имат готовност за работа – независимо дали на 
пълна или почасова заетост.

Възползване от инициативите на профсъюзите
По традиция профсъюзите намират най-добрите начини за прокарване 

на интересите на техните членове чрез фокусиране върху възнагражденията, 
допълнителните придобивки и сигурността на работното място. Заради своите членове 
те също трябва да насочат усилията си към насърчаването на професионалната 
подготовка като средство за подобряване на заетостта.

В края на краищата профсъюзите – като всички останали, са изправени пред 
същия проблем: нуждата от подготовка и повишаване на квалификацията на техните 
служители. Тези организации все по-често трябва да се запитват как могат да защитят 
основните умения на своите членове и да гарантират, че служителите няма да загубят 
работата си поради липса на подходяща квалификация.

Онези профсъюзи, които не припознаят необходимостта да поддържат 
уменията на членовете си в крачка с времето, ще открият, че перспективите за 
тяхната членска маса стават все по-неблагоприятни. Организации като Обединените 
автомобилни работници (UAW) в САЩ, където хиляди работни позиции са остарели 
и работниците са били съкратени, вече са предприели по-активен подход към 
преквалификация на членовете си, за да запълнят кадровите празноти. Представители 
на профсъюза преговаряха за въвеждането на програми за овладяване на занаят, 
които осигуриха подготовка на квалифицираните кадри за спешно търсени позиции 
като електротехници, оператори на машини, сервизни техници и специалисти по 
отоплителни и климатични инсталации. Профсъюзите продължават да търсят 
възможности за инициативи, свързани с преквалификация или допълнително 
обучение, за да са сигурни, че уменията на техните членове няма да остареят.
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Друга добра възможност за представителите на профсъюзите е да си 
сътрудничат с отдел „Човешки ресурси” на даден работодател при планирането 
и организирането на професионалната подготовка на техните членове както чрез 
собствените си структури, така и чрез организации за аутсорсинг на персонал. Това 
ще е от взаимна полза за служители и работодатели, защото ще помогне на кадрите 
да запазят своята работа, а бизнесът ще успее да задържи за бъдещи работни 
позиции настоящия си опитен трудов ресурс във време на недостиг на умения.

Фигура 3. Фокус на профсъюзите – днес и утре

Заключение:
Необходимостта от прогнозиране

Различни тенденции вече водят до остър недостиг на кадри в различни 
части на света и тези тенденции ще се влошават все повече и през следващото 
десетилетие, а и по-нататък.

Работодателите трябва още днес да решат как могат да облекчат проблемите, 
причинени от този недостиг, и да планират как ще посрещнат предизвикателствата, 
пред които ще се изправят, когато тенденциите се засилят още повече. Глобалното 
проучване на IBM на ръководните кадри през 2006 г. сочи, че само 13% от 
интервюираните организации са убедени, че ясно осъзнават от какви служители и 
умения ще се нуждаят през следващите 3 до 5 години. Това превръща разрешаването 
на кадровия парадокс в предизвикателна, но не и невъзможна задача, при условие 
че работодателите осъзнаят нуждата да възприемат един цялостен стратегически 
подход за управление на работната ръка – от нейното планиране и намиране до 
обучението и задържането на кадрите.

Детайлните и интегрирани практики за управление на човешките ресурси 
не само ще помогнат на организациите да преодолеят недостига на кадри, но и 
ще осигурят онези финансови резултати, които ще се посрещнат с одобрение от 
акционерите и капиталовложителите. Както посочват McKinsey & Company в своето 
подновено проучване от 1998 г. „Войната за кадри” между американските компании: 
„[онези], които най-добре управляват своите кадри, постигат много по-добри 
резултати за акционерите.” 

Сега В бъдеще
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Проучването на McKinsey показва, че компаниите, които прилагат най-добрите 
практики за управление на човешкия капитал, „имат с 22 процента по-висока от 
средната за индустрията възвращаемост за акционерите”9. Макар да е ясно, че 
управлението на кадрите не е единственият двигател за това добро представяне, 
примерът служи за доказателство, че то очевидно е много мощен елемент от 
цялостната производителност и успех. 

* * *
Факт – със сигурност ще има период на мъчителни усилия, свързани с 

постоянния недостиг на кадри, докато не се погледне сериозно на този проблем и 
не стане част от нашето стратегическо мислене; защото макар и безболезнено, би 
било твърде безотговорно и лесно да отлагаме разрешаването му и да го оставим на 
следващото поколение. 

В един свят на огромно търсене и ограничено предлагане победители ще бъдат 
онези работодатели, които намерят най-добрите начини да посрещнат и разрешат 
проблема с недостига на кадри и които най-добре се въоръжат с подходящите 
умения за непрекъснато променящата се работна среда.
 

9 Elizabeth L. Axelrod, Helen Handfield-Jones and Timothy A. Walsh, „War for Talent, Part
Two”, The McKinsey Quarterly, 2001, Number 1.
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Професионалното ориентиране в конструктивистка 
перспектива*

Леонардо Еванджелиста**

Традиционното ориентиране е било насочено към улесняване на прехода (веднъж 
и завинаги) от системата на формалното образование към работа, както и услуги, 
предназначени за тези, които са напуснали училище. Но кариерата вече не е решение 
чрез един единствен избор, а на няколко решения през целия живот, т.е. ориентирането 
трябва да бъде достъпно за всички и през целия живот. Не е единичен случая, в който към 
центровете за ориентиране се обръщат не само ученици от училище или университет, но и 
клиенти от всички възрастови групи на различни етапи от своята кариера, разделени по пол, 
социален статус. Сега често има разделение и по гражданство и етническа принадлежност, 
по сексуална ориентация, като всеки един от случаите е индивидуален и основната грижа 
често не е изборът на професия. 

Промените в пазара на труда се влияят не само от групите, за които ориентирането 
се отнася, но също така и от теоретичните предположения. 

Модерният подход е създаден от Парсънс, чиято теория се базира на възприетия 
вече подход (т.е. индивидуалните характеристики) и фактори (характеристики, необходими 
за добрата работа и изпълнение). Двата термина стават основни за практиката, след като 
има съвпадение между индивидуалното и професионалното, проявяващо се обикновено 
след завършване на училище. При тези обстоятелства професионалните избори произлизат 
от познанието за себе си и света на професиите и на практика ориентирането се фокусира 
върху решаване на проблема, с акцент върху диагностика и оценка, обикновено провеждани 
чрез тестове (на английски език този подход е Test them and tell them – тествай ги и им го 
кажи). Консултантът по ориентиране е експерт, отговорен за анализа, синтеза, диагнозата, 
прогнозата, както и последващи действия. Този подход е бил изпитан от няколко последвали 
теоретични изследвания:

• Трудовете на Карл Роджърс (Karl Rodgers), които опровергават предположението, 
че консултантът е експерт. Както е добре известно, Роджърс предпочита уютната 
обстановка, а не формалната среда и има доверие в способността на хората да разберат и 
решат проблемите си сами за себе си и подчертава значението на връзките с клиентите. 
В неговия подход резултатът зависи по-скоро от качеството на връзката, отколкото от 
техническите познания на консултанта. 

• Теорията на етапите на развитието на кариерата на Доналд Супер (Donald Super). 
В началото той се фокусира върху факта, че за да бъдат разбрани и посъветвани  клиентите, 
не са необходими само подходи и фактори, тъй като възможностите за избор на клиентите 
са силно повлияни и от други елементи на личния и семейния им живот. 

Първоначалната идея на Супер е, че кариерата е дадена последователност от етапи, 
през които хората преминават във времето, тъй като те сменят ролите си в живота, и че 
в този процес хората променят идеята за кариера и инвестициите си в нея, като се вземат 
предвид и други аспекти на живота. При последваща обработка Супер твърди, че кариерата 
може да бъде тълкувана просто като поредица от професионални роли, че хората тълкуват 
живота си субективно и смятат, че различните аспекти на тяхната кариера постепенно се 
развиват. 

В обобщение, при формулирането на своите теории Роджърс и Супер признават 
важността на по-широк кръг от фактори, като емоционални и субективни компоненти, при 
избора на професия. 

От философска научна гледна точка може да се вземе предвид друг подход 
– подходът на мислене, наречен логически позитивизъм, според който е налице една 

* L’orientamento in un’ottica costruttivista, www.orientamento.it, (04.012008).  
**  Leonardo Evangelista дипломиран по психология, икономика и търговия, член на 
Ордена на психолозите, Тоскана. 
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обективна реалност, в която характеристиките на клиента като способност или личност 
могат да бъдат идентифицирани и квалифицирани. При тази постановка значението, което 
клиентите придават на личните характеристики и субективните елементи, свързани с 
тяхното кариерно развитие, се смята за по-незначително. В конструктивизма вместо да 
се дава смисъл на света, се приписва по-голямо значение на субективността. Гражданите 
са насърчавани да определят себе си и жизнената си среда, концентрирайки се върху 
субективните източници на знание. 

Ориентирането, разгледано според указания, които могат да се нарекат 
конструктивистка перспектива, дава по-голяма тежест на връзката с клиента и жизнения му 
опит, насочваща се върху решаване на проблема и върху оценката на клиента за последвалия 
отговор. Клиентът е насърчаван да разкаже своята собствена история, като се насочи и към 
някои важни теми от живота и кариерата си. По този начин участието на клиента е много 
по-голямо, а позицията на консултанта се променя от тази на експерт в тази на активен 
слушател – в роля, която се повтаря при теоретизацията от Роджърс. Консултантът постъпва 
като биограф – интерпретира живота на клиента като счетоводител, който хладно включва 
пасиви и активи. Целта на процеса на консултиране е изпълнена  тогава, когато постави 
клиента в ситуация да се справя сам с развитието на собствената си кариера. От теоретична 
гледна точка се извършва преход от резултати към техните разкази. 

Разпространението на този подход се дължи на факта, че сигурността на работното 
място за повечето хора е един от основните елементи на възприятието за себе си. Ако 
тази стабилност липсва, понякога се стига до срив на личността като цяло, до липса на 
желание за развитие на личностните ресурси и проекции. Ориентирането се превръща 
също и в инструмент за поддръжка на Егото. Без подсилване на Егото повечето хора не 
са в състояние да се активизират и да се справят със стреса, който търсенето на работа 
предизвиква. В един такъв подход се използват техники като например: 

• Свободен разказ за професионалния път с повишено внимание върху причините, 
които са предизвикали различен избор, и  идентифициране на силните и слабите страни и 
професионалните предпочитания. 

• Въпросници за самооценка на собствените нагласи, ценности и кариерни 
стремежи. 

• Линия на живота (доклад на най-важните събития от живота), за да се намерят 
константите в него.

• Упражнения, които подканват да се видят в бъдещето (да се говори за 5 години 
напред и т.н.). 

• Дизайн на собствената умствена карта, където клиентът описва собствените си 
идеи и чувства с цел да се подчертае активността и развитието.

• Описание на полето на силите, които улесняват или пречат на желаната промяна, 
за да се улесни търсенето на решения и изготвяне на планове за действие. 

Различните техники могат да бъдат използвани в индивидуални или групови 
консултации в зависимост от рамките на бюджета и политиката за ориентиране и 
консултиране. 

Осигуряване на пространство за субективността не означава да се отрече 
необходимостта от оценка, защото в противен случай ориентирането ще бъде сведено не до 
консултантска дейност, а просто до психологическо консултиране. Добрият консултант по 
професионално ориентиране има задълбочени познания за пазара на труда и особеностите 
на професиите, чрез които в хода на своята ежедневна дейност помага на клиентите си да 
разработят стратегии и да направят своя реалистичен избор. Във връзка с ориентирането 
субективността на клиента се срещна с реалността, представлявана от консултанта. При 
срещата им, клиент и консултант, работата по взаимно съгласие води до утвърждаване на 
една или повече от всички възможни алтернативи и стратегии. 

В обобщение, оценката е станала само една от целите на ориентирането и в 
практиката това се случва чрез интервю и съвместното изследване на жизнения опит на 
клиента, а не с инструменти като тест или тестове за нагласи и способности.
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Нови кариерни траектории и професионални 
идентичности*

Жерар Валендюк, Патриция Вендрамин и др.**

Европейските пазари на труда са претърпели ключови промени. В днешно време 
относително повече хора работят в сектора на услугите и относително повече жени 
и емигранти предоставят работната си сила. Всеобщото законодателство на пазарите 
на труда бавно отслабва (Alaluf & Prieto, 2001). Въпреки своята вариативност главната 
тенденция е към диверсификация на метода за наемане на работа в Европейския 
съюз (European Foundation, 2003b; Dasgupta, 2001). Неустановените и различни за 
всяка държава методи за наемане на работа включват: наемане на работа чрез срочни 
договори, непълен работен ден, временна работа, странични дейности и частна 
практика. Ясно е обаче, че за много държави би било преувеличение да се говори за 
„ерозия” на стандартните критерии за наемане на работа. По-скоро изглежда, че е 
налице стабилно ядро от защитена работна ръка (Bosch, 2002; Supiot, 2001). Появата 
на неустановени методи за наемане на работа е свързана с нарастващата поляризация 
на заплати и доходи и с разширяването на нископлатения сектор в много европейски 
държави (Gray, 2004).

Една от най-важните промени в метода на организация на труда през 
последните две десетилетия е нарастващата гъвкавост във възлагането на задачи и 
разгръщането на персонал – явление, свързвано обикновено с понятието функционална 
гъвкавост (functional flexibility). За да се постигне това, е била приложена широка 
гама от мерки – от увеличаване на трудовите задължения и многофункционалност 
(multitasking) до работа в екип. Има обаче крайно различаващи се оценки за размера 
на разпространение на нови принципи на разделение на труда, като работа в екип, 
зависещи от точното определение на проучваните практики. В допълнение, скорошни 
доказателства поставят под въпрос позитивния образ на новите методи на организация 
на труда. Изглежда, че има тенденция към поляризация между самостоятелния и 
несамостоятелния колективен начин на работа.

Налице са обаче редица противоречиви тенденции. От една страна, ръстът 
в търсенето на гъвкави умения като език, комуникационни умения и самоконтрол 
мотивират замъгляването на границите между длъжности и появата на нови такива. 
Разпределянето на работници като мобилни работници или в рамките на проекти 
също мотивира многофункционалността и самостоятелната работа. В допълнение към 
това идва и появата на плоските ръководни структури – сливане на концептуалните 
и оперативни роли (продукция и контрол на качеството или монтаж и поддръжка), и 
разширяването на ролите и уменията изисквани от работника (многофункционалност, 
работа в екип). Последно споменатата форма на организация на труда се свързва с 
компании с високо ниво на публично доверие и висока продуктивност. Тенденциите, 
характеризиращи се с високо ниво на производителност, увеличаваща се 
формализация и кодификация на уменията и нов акцент върху стандартизацията, ще 
доведат до нови форми на контрол, като в телефонните централи например. Числената 

* New trends in careers and professional trajectories. Преводът на оригиналния текст се 
публикува с писменото съгласие на координатора на проекта WORKS. Оригиналният текст 
е достъпен на http://worksproject.be/documents/WP3synthesisreport-voorpublicatie.pdf (p. 
119–125). 
** Gérard Valenduc & Patricia Vendramin /Jörg Flecker & Ulrike Papouschek. 
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или външната гъвкавост в работната организация представляват допълнително 
отдалечаване на работниците от крайния продукт. Договорените взаимоотношения 
между работниците и техните работодатели са също така разделени на постепенно 
скъсяващи се периоди (фиксирана продължителност, временни, на позвъняване, 
по договаряне). […]

Тези промени, характеризиращи се с нарастваща диверсификация, създават 
нови предизвикателства за отделния индивид или подновяват вече съществуващите. 
Фокусът върху автономията и работоспособността увеличава субективността 
в работата, докато в същото време работната среда става все по-несигурна или 
нестабилна:

• автономност, овластяване, отговорност 
Новите форми на организацията на труда често се основават на автономност 

(засилена, но в някакви рамки), отговорност (децентрализирана, но следена) и 
голямо лично себеотдаване (необходимо, но невинаги възнаградено) на индивидите 
в работата. Проектната работа и работата в екип са примери на разрастващ се 
организационен модел, при който автономията, отговорността и овластяванто 
стават все по-интензивни.

•  рискове и несигурност
Рисковете и несигурността се проявяват под различни форми в труда и 

засягат силно траекториите и идентичностите. Все пак, концепцията за несигурност 
е широка и се нуждае от поясняване. Несигурността при назначаване на работа 
и несигурността на пазара на работна ръка водят до риск от загуба на работа 
или до ненамиране на работа поради високите нива на безработица и появата на 
предпазливи и нетипични форми на наемане. Несигурността на прихода води до 
нарастване на непредсказуемостта на печалбите, причинена от нови разплащателни 
системи, но също и ниски нива на приход на домакинството заради по-ниските 
заплати. Несигурността при показването на умения води до понижаване на цената 
на знанията и уменията и липса на възможности за развитие. Работната несигурност 
води до ерозия на институционалните предпазни мерки срещу гъвкавите условия на 
труд и гъвкавото работно време.

•  работоспособност
Работоспособността е уловка, покриваща разнообразие от промени в 

работните отношения и трудовите взаимоотношения по време на трудовия живот и 
се използва в много трудови договори и бизнес стратегии така, че тя понякога се 
явява повече термин от договорите, отколкото научен термин. 

•  продължителна смяна на организационната среда
Дори за тези, които се намират в стабилен сегмент на кариерната си 

траектория, непрекъснато променящите се организационни среди представляват 
нарастваща несигурност относно визията за бъдещето на индивидуално равнище 
и на равнището на социалните връзки на работното място. Продължителното 
преструктуриране води след себе си непрекъснато изместване на основните етапи в 
кариерните траектории. Засиленият ритъм на организационното преструктуриране 
също предизвиква специфично поведение (differentiated behavior) у работниците 
(резултат от селективен процес), отнасящо се до капацитета им да бъдат в крачка с 
нещата. Не само застаряващите работници са засегнати от такива процеси.
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Нови тенденции в кариерите 
и професионалните траектории

Изследванията върху кариерите не са предмет само на една дисциплина. 
Могат да се разграничат две основни изследователски направления, които са 
свързани с различни теоретични подходи (Guerrero, Cerdin & Roger, 2004). Първото 
направление препраща към управлението на човешките ресурси, психологията и 
организационните теории и разглежда кариерите като индивидуални поприща в 
рамките на организациите или между самите организации. Тук ключовата дума 
е кариера. Второто направление е свързано с пазара на труда и се фокусира 
върху включването, мобилността, промяната и професионалните пътища. Тук 
ключовата дума е траектория. В първия подход основните механизми, служещи 
за разбирането на новите кариерни модели, са управленските промени, като 
фирмената мрежа например, плоската йерархия, новите форми на организация на 
работата и реинженерството (реструктурирането) на бизнес процесите. Във втория 
подход движещите механизми са други: увеличаване на гъвкавостта на пазара на 
труда, развитие на уменията и тренинг-програмите, създаване или заличаване на 
работни места, сигурност или несигурност. Промяната в индивидуалните нагласи по 
отношение на работата обаче е важен момент и в двата подхода. 

Променящи се  организации, променящи се  кариери
Въпреки че няколко теории се занимават или с отделните, или с колективните 

измерения на кариерата в границите на специфични дисциплини (психология, 
икономика на човешкия капитал, мениджмънт и т.н.), други разглеждат комбинацията 
на двете от кросдисциплинарна гледна точка. 

Измежду тези опити концепцията за „кариерната котва”10 (career anchor) се 
дефинира като комбинация от три компонента: процес на осъзнаване на собствените 
таланти и способности, които се конструират чрез професионалните успехи; 
развиване на индивидуалната мотивация и индивидуалните нужди; самостоятелно 
възприети ценности и нагласи, произтичащи от взаимодействието с организационната 
култура. Шейн (Schein) предлага осем типа кариерно установяване (career 
anchor): на основата на сигурността/стабилността; на основата на автономността/
независимостта; на основата на начина на живот (life stile); на основата на технически/
функционални компетенции; на база общи управленски компетенции; на основата на 
предприемачество и творчество; на службата или посвещаването на определена кауза; 
на базата на чистото предизвикателство. Всеки индивид изгражда своята кариера, 
отнасяйки се към една или няколко „кариерни котви”, които придобиват структуриран 
вид след някакъв първоначален трудов опит. Отвъд класическото разграничение 
между „обективна” кариера (дефинирана от организационните политики и общностни 
концепти) и „субективна” кариера (личностно възприемане на собствения трудов път) 
„кариерните котви могат да останат силни и стабилни по време на целия трудов опит 
дори ако настъпят драстични промени както в обективната, така и в субективната 
кариера. 

Ревизирайки собственото си понятие, в светлината на организационните 
промени през 90-те години, Шейн коментира някои важни изменения в съдържанието 
и структурата на осемте вида „кариерни котви”. Така кариерното установяване на 

10 Career anchor – кариерна ориентация, показваща области на особена важност за 
отделния човек (http://www.ibset.eu/docs/En_Bul_Rechnik.pdf). 
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основата на начина на живот (life stile) придобива нарастващо значение и често 
се асоциира с друг вид „установяване” (anchor). Към този момент множество 
организационни политики освен сигурност обещават и работоспособност, 
извеждайки на преден план кариерното установяване, отнасящо се до автономията. 
Макар че е лесно да се предпостави нарастващата роля на кариерите, основани 
на знанието, кариерното установяване на база технически/функционални 
компетенции си остава дълбоко предизвикателство, наложено от ускорения ритъм 
на обновяване на знанието и уменията в тази област. Кариерното установяване, 
свързано с посвещаването на определена кауза, излиза на преден план, отчасти с 
разширяването на персоналните и социални услуги, отчасти с нарастващата нужда 
за реализация чрез работа в тази сфера. Въпреки всичко нито един от осемте типа 
кариерно установяване не изчезва. Допускането за неизменчивостта на типовете 
кариерно установяване, въпреки организационните трусове, е това, което стои в 
същността на теорията на Шейн. 

Други теории за кариерата се основават на опозицията между организационните 
кариери (organizational careers), които се дефинират от организационни или 
професионални правила и модели, и „нови” кариери, при които индивидите са тези, 
които поемат инициативата. В този смисъл концепцията за променливата кариера 
(protean career) (Hall & Moss, 1998; Guerrero, 2001) се характеризира с шест основни 
белега: 

• кариерата се управлява от индивида, не от предприятието;
• кариерата се определя като серия от екзистенциални опити (в работата, 

образованието и обучението), периоди на преход и идентичностни промени през 
цялостния трудов живот; 

• личностното развитие се основава на продължаващото учене, както и на 
капацитета за развитие на мрежови отношения и подобряване съдържанието на 
работата;

• компонентите на професионалния успех са способност за учене (вместо ноу-
хау), готовност за работа (вместо сигурност на работното място) и професионално 
удовлетворение; 

• в замяна предприятието се обвързва да предложи работа, свързана 
с поемането на отговорности, информационно осигуряване и възможности за 
личностно развитие; 

• крайната цел е психологическият успех. 
Според някои автори разцветът на променливите кариери и упадъкът на 

организационните кариери са резултат от сходни промени както в организацията 
на икономиката, така и в развитието на индивидуалните очаквания. Променливата 
кариера (protean career) не се разглежда като възможност за избор между подходящи 
позиции, а е сценарий, който се създава от всеки индивид в една нестабилна 
среда (Alvarez, 2000). Други автори, без да отричат важността на променливите 
кариери,  настояват, че такива кариери са концентрирани около някои категории 
квалифицирани професионалисти или висококвалифицирани сектори, основани на 
знанието, а също и в някои нетрадиционни модели на организационните кариери 
(Dany, 2003).

 Ключов компонент на новите кариерни модели е нарастващата роля на 
психологическите договори (psychological contracts) (Rousseau, 1995; Cadin et al., 
2003). Психологическият договор разчита на вярванията на служителите, отнасящи 
се до взаимоотношенията им с работодателите; тези вярвания са фундаментални 
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за социалните връзки с оглед понижаването на несигурността (Guerrero, 2001). 
Психологическият договор е ориентиран към бъдещето и отразява очакванията 
към съдържанието на работата и работните отношения; този договор обяснява 
значението на лоялността към организацията и организационната всеотдайност. 

В литературата се посочват два вида психологически договори: 
транзакционални и релационни договори (transactional and relational contracts). 
Релационният договор (или договор, основан на отношенията) е дългосрочно 
споразумение за обмен на лоялност, представяне и въвличане в кариерното развитие, 
предлагащо възможности за обучение, материални и нематериални придобивки, 
което може да бъде предоговорено в течение на времето. Договорът-сделка 
(транзакционален договор) е краткосрочен, „пресметнат ангажимент”, включващ 
специфични и договорими задължения, основно възнаграждение или заплащане, 
обвързано с изпълнението, насърчаване на професионалната мобилност и развитие 
на индивидуалните компетенции. Няколко са авторите, според които преходът от 
релационните към транзакционалните договори съответства на работоспособността, 
работата по проект, работата в мрежа и други текущи организационни промени (Miles 
& Snow, in Arthur & Rousseau, 1996; Galunic & Anderson, 2000; Guerrero et al., 2004). 

Стъпка напред прави концепцията за „кариера без граници” (boundaryless 
career) (Arthur & Rousseau, 1996) или номадската кариера (nomadic career), която 
някои автори считат за нова парадигма в теория на кариерата (Cadin et al., 2003). 
Кариерите без граници се характеризират със слаба връзка с компанията и силна 
изразеност на автономността и овластяването. Тези кариери се конструират от 
промените (доброволни или принудителни), настъпващи у служителя, в рамките на 
същата професия или благодарение на променящите се или на новосъздаващите се 
професионални профили. Понятието „кариери без граници” препраща към няколко 
други идеи: 

• нетрайна среда (weak environment): в опозиция на силната среда 
(еднозначност, разбираемост, предсказуемост), нетрайната се характеризира с 
нестабилност, непредсказуемост и „самостоятелно проектирани” организации. 
Кариерите без граници са едновременно резултат от организационните промени 
и условие за успех на съответните „самостоятелно проектирани” организации в 
нетрайните външни условия (Weick, 1996).

• компетенции: три типа компетенции са залегнали в същността на понятието 
кариера без граници: „да знаеш как” (knowing how) (знание и ноу-хау, натрупани 
чрез професионален или друг опит); „да знаеш кой” (knowing whom) (бизнес 
взаимоотношения, лични взаимоотношения, социални мрежи, контакти); „да знаеш 
защо” (knowing why) (индивидуална идентичност и мотивация, работна култура, 
смислообразуване, кариерни котви);

• учене: опитът в професионалната или индивидуалната област систематично 
се интерпретира като процес на натрупване и учене, изграждане на трите форми на 
„знание” (knowing how, knowing whom, knowing why); 

• прокарване (enactment): при все че кариерите не са индивидуален процес 
на смислообразуване („да знаеш защо” knowing why), развитието на кариерите без 
граници преобразува и организации и специфични пазари на труда чрез действията 
си в институционален план. Този процес на прокарване, на включване  не се среща 
само на индивидуално ниво, но и в рамките на професионалните групи или в 
развиващите се индустрии (Cadin et al., 2003). 
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Фигура 1. Развитие на кариерите без граници
Източник: Tremblay, 2003: 6; Cadin et al., 2003: 62

В крайна сметка не всички теории или типологии на кариерите са базирани 
на опозицията „традиционни”–„нови” кариери. Например авторите на понятието за 
кариерните полета (career fields) (Iellatchitch, Mayrhofer & Meyer, 2003) твърдят, 
че то се отнася както до традиционните, така и до новите кариери. Тези автори 
посочват четири типа кариери: 

• в света на компанията (company world): организационна кариера 
(organizational career), която се характеризира с дългосрочно взаимоотношение 
с организацията, където мястото на позицията, отредено в йерархията на 
организационната структура, е ключов ресурс;

• свободно подвижен професионализъм (free floating professionalism): 
специализирани професионалисти, които за ограничен период от време 
припознават организациите като техни клиенти; основен ресурс е знанието, символ 
на експертност и репутация;

• самонаетост (self-employment): автономна кариера извън организациите, 
упражнявана от независими професионалисти или предприемачи;

• постоянна гъвкавост (chronic flexibility): кариера, която включва 
многократни промени на работата независимо дали те се случват в рамките 
на организацията или между организациите, промяната служител–самонает и 
обратното, или промяна в професионалния статус. Не съществува специализирано 
професионално познание, а по-скоро поливалентни умения; основният ресурс е 
способността за приспособяване към променящите се работни места.

Всеки вид кариера се идентифицира като специфично поле, съгласно 
теорията на Бурдийо (Bourdieu), където индивидите се конкурират за достъпа до 
специфичен капитал и заемането на по-добра позиция чрез знанието или откриването 
на правилата на играта вътре, в рамките на полето. Всяко от четирите полета може 
да се характеризира чрез две напрежения: съединение (свързване) на актьорите 
и конфигуриране на актьорите (actors’ coupling and actors’ configuration) Здраво 
свързани означава, че актьорите са близко преплетени в техните решения, докато 

КАРИЕРНИ КОМПЕТЕНЦИИ
да знаеш как; да знаеш кой;

да знаеш защо
(knowing how, knowing whom, 

knowing why)

ОПИТ
(професионален, 

доброволчески, личен)

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ 
ПОЛЕТА

(компания, професия, 
индустрия, общество)

КАРИЕРЕН КАПИТАЛ
 (човешки, социален, 

културен)
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слабото свързване означава, че решението на всеки актьор има незначително 
въздействие върху другите. Стабилната конфигурация от актьори означава, 
че техните роли, отношения и връзки се разгръщат бавно, докато нестабилната 
конфигурация подсказва чести и непредвидени промени. 

Фигура 2.  Кариерни полета
Източник: Guerrero et al., 2004: 127
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Обучение на персонала по време на криза,
или „биковете” и „мечките” в кадровия бизнес* 

Юрий Дорн**

„Като лидер!”, „Завоюване на позиции!”, „Винаги първи!” – много години 
компаниите са скандирали красиви лозунги и са постигали своите цели. Но какво да 
направя, когато всички са против нас? Какво да направя, когато започва световната 
финансова криза? По този въпрос вече е провеждана не една кръгла маса, написана е 
не една статия и е прекаран не един час на дискутиране в стаята за пушене. Ние няма да 
говорим общи фрази. Вместо това ще помислим за един от деликатните въпроси, често 
оставащ зад кулисите, най-популярната тема за обсъждане.

Как стоят нещата с обучението на персонала?
Не е тайна, че в Русия цената на персонала за последните няколко години нараства 

много бързо (главно поради увеличаване на работната заплата). Според проучване на 
HR-benchmarking – компанията AXES Monitor и компанията AXES Management харчат от 
7,6% (бързооборотни стоки) до 24,7% (банков сектор) от приходите си за персонала. 
Разходите на компаниите може да варират в няколко пъти дори в рамките на отрасъла.

Лесно е да се види, че компании, изграждащи оптимизирана система за разходи 
на персонал, ще могат по-лесно да преживеят финансовата криза, отколкото техните 
конкуренти (с едни и същи разходи).

Един от най-важните бизнес процеси в компаниите е обучението на персонала. 
Допускайки необучен служител да продава продукти на компанията или да управлява 
филиал, може лесно да се предскажат загуби, както преки, така и от пропуснатите 
възможности.

Според компанията AXES Management 40% от фирмите възнамеряват да намалят 
разходите за персонала с 14,1%, включително и за обучение. По-голямата част се очаква 
да се откажат от услуги на външни доставчици.

През последните няколко години разходите за обучение също са имали тенденция 
за намаляване (на един зает). В основата си това се дължи главно на рационализиране 
и подобряване на ефективността на обучението, както и в ситуацията, която ние 
разглеждаме, произхождаща от намаляване дейностите на обучение като цяло, което 
не може да не повлияе на резултатите на компанията. В сегашната ситуация на пазара 
разходите ще намалеят главно за сметка на скъпи и/или второстепенни обучения, 
т.е. използват един вид буферен резерв, чрез който намаленото ниво на обучение 
ще окаже най-малко въздействие върху дейностите на компанията. От друга страна, 
всяка доставка е ограничена и в условията на една продължителна криза да разчитат на 
постоянно намаляване на разходите за обучение, е невъзможно.

Затова, за да разбере как да построи своя собствена система за обучение на 
персонала, така че да сведе до минимум рисковете, свързани с кризата, нека да 
разгледаме този въпрос по-широко.

* „Обучение персонала в условиях кризиса, или „быки” и „медведи” кадрового 
бизнеса”. http://www.rhr.ru/index/rule/edu/corp/15166,0.html  
**   Експерт в компания Competentum. 
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Ситуацията с персонала на пазара в Русия 
в глобалната икономическа криза

По-време на кръгла маса „Първите последствия от финансовата криза за 
човешките ресурси на пазара в Русия: замразяване след прегряване?” са били изразени 
различни мнения за състоянието и развитието на човешките ресурси на пазара.

„Вътрешният пазар на труда е специфично устроен, той реагира не чрез заетост, а 
чрез заплата” – смята Федор Прокопов, изпълнителен вице-президент на РСПП. От друга 
страна, някои компании, като телекомуникациите и търговията на дребно, реагират по 
западен вариант, т.е. съкращават работни места.

В този случай, както бе посочено от експерти, законодателството изглежда 
действа като възпиращ ефект при намаляване на работни места. Уволняват скъп 
персонал в краткосрочна перспектива.

По този начин компаниите могат да се разделят на „бикове и „мечки” на руския 
пазар за човешки ресурси по време на рецесия. Всъщност има компании „мечки”, 
които очакват дългосрочна криза и отърваване от „всичко излишно”: слабо печеливши 
активи, извънпроизводствени разходи и неефективен персонал. Чрез тези компании се 
формира „освобождаване (изтласкване)” на пазара на труда както на по-ниско, така и 
на висококвалифицирани специалисти.

От друга страна, има компании „бикове”, които се придържат към огласената 
от г-н Прокопов позиция – запазване на персонала и свиване на колана (отхвърляне 
на  рисковете в кооперативното управление, намаляване на променливата част от 
заплатите и т.н.). И двете стратегии могат да бъдат оправдани. Въпреки това, както 
показва практиката, адекватността и ефективността на избора на стратегия зависи до 
голяма степен от индустрията.

Така, от позицията на „мечка” – това е принудителен избор. Буквално за една 
година оборотът в търговията на дребно е нараснал от 59% (според изследователската 
компания AXES Management) до 74%. Някои експерти говорят за числа от 120%. В същото 
време  производствени компании (особено от индустрията) – „биковете” – са изправени 
пред сериозна липса на квалифицирани кадри, които все още не са завършили. Тези 
компании опитват всички възможни средства за оцеляване, преди да започнат да  
съкращават  вече обучения си и опитен персонал. 

Какво и как да преподават?
Пълното отказване от корпоративно обучение е невъзможно. Това е очевидно 

поради много причини, сред които:
1) При липса на корпоративни фирмени обучения ще загубят от качеството на 

продукта (намалява ефективността на производствените процеси). В резултат на това 
– до загуба на клиенти.

2) Канали за дистрибуция (спад в продажбите при липсата на информация за 
продукта „на място”). В резултат на това – загуба на потенциални клиенти.

3) Намаляване на ефективността на вътрешните процеси на управление 
(служителите на компанията говорят на различни езици, намаляване на лоялността, 
намаляване на квалификацията на мениджърите и т.н.). В резултат – повече средства са 
необходими за  осъществяване на сделки, извършвани на по-ниски цени при установена 
корпоративна система за обучение.

4) Обучението е силен мотивиращ фактор за работниците и служителите. 
Премахването на корпоративното обучение може да намали общата удовлетвореност на 
служителите и да се превърне в „последната сламка” за ключови служители (които са 
от ключово значение за „биковете”).
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Както за „биковете”, така и за „мечките” е необходимо изграждане на своя 
специфична система на обучение. Във всеки случай, акцентите са поставени по 
различен начин. Помислете за корпоративната система на обучение по отношение 
на възможностите на електронното обучение (e-learning). То изисква много по-малко 
разходи в сравнение с редовната форма, която налага пълно откъсване от работния 
процес. Електронното обучение е най-ефективно за постигане на следните цели:

• Мащабните преводи на нови знания, формализирани в краткосрочен план. 
Примери: обучение за възможностите и отличителните характеристики на новата 
продуктова линия, бързо прехвърляне на служителите на вътрешна, длъжностна 
информация, нови стандарти и т.н.

• Бързото въвеждане на нови служители в спецификата на дейността на 
конкретната компания. Примери: въвеждащи курсове за персонала, прехвърлянето на 
специфични знания, необходими за работа в дадена компания, и др.

• Обучение на работното място. Пример: обучение на служители, работещи с 
новия софтуерен продукт; мениджърите ходят на обучение в удобно за тях време и др.

Обучение за „биковете”
Компания, стремяща се да съхрани по-голяма част от своите кадри, заедно с 

тях запазва и голяма част от разходите си. Отказът от разходите за обучение също не 
е логично решение, защото в такъв случай развитието на служителите не само спира 
на съществуващото ниво, но отива в посока на деградация. Всъщност без система за 
корпоративно обучение ефективността на служителите намалява с времето. Това се 
дължи както на липсата на допълнителен мотивиращ фактор за развитие, така и на 
„морално остаряване” на съществуващите знания.

По отношение на управлението на кризи компанията трябва да намали разходите 
и да се съсредоточи върху най-ефективния начин за направление на своята дейност. 
Най-разумното решение за компанията, с оглед на по-горе изброените фактори, се 
явява използването на системата за управление на обучението.

Всъщност при многоброен персонал (главно в компании с голям брой работници, 
специалисти и мениджъри, младши и мениджъри на средно ниво) няма смисъл да се 
инвестира целият бюджет в пълно обучение поради високата му цена, отнесено към 
един час обучение на служителя (преди кризата цената на обучение на пълно работно 
време е била до 200 хиляди рубли).

От друга страна, за функционирането на компанията (сега ние говорим за 
шанс да оцелее с минимални загуби – т.е. да се осигури този минимум, при който 
компанията няма да губи своите позиции) са необходими основни умения (знание за 
продуктите и техниките за продажби и за служителите на фронт-офиса, познаване на 
софтуерни продукти, основно документиране и вътрешни правила за административно  
обслужване, формализирани знания на технологии за производство на персонала на 
единици).

Има един допълнителен фактор, който говори в полза на електронното обучение 
в сравнение с това на пълно работно време. Знанията, придобити по време на класната 
форма на обучение, принадлежат на служителя и не остават в компанията след 
неговото напускане. Така, ако компанията е „инвестирала” в служители (и, разбира се, 
запазвайки това по този начин до края на кризата), съществува голям риск от загуба на 
инвестирания капитал веднага след стабилизирането на пазара на труда. Представете 
си следната ситуация: компания, която иска да запази ключови служители, за които е 
платила преминаване на програма за магистърска степен; веднага след приключване на 
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програмата цената на служителя рязко се покачва и за да не напусне компанията или се 
увеличава заплатата му (отново разходи), или му се осигурява допълнително обучение 
(отново разходи): отново увеличаване на цените, отново скъпи методи за водене на ...  
– порочен кръг. И когато компанията не иска да продължи да инвестира в персонал, той 
просто си тръгва и познанията вървят заедно с него.

В случай на въвеждане в компанията на база знания, с напускането на служителите 
интелектуалните активи на компанията не намаляват, a средствата за обучение ще бъдат 
наистина минимални (цената на разработването на курс и закупуването на система за 
електронно обучение не зависи от броя на обучаваните, а и разходите, свързани със 
загуба на работното време, могат да бъдат сведени до минимум, като позволяват 
преминаването на обучението на работното място и в свободното време).

По този начин прилагането на инструментите на електронното обучение в 
компания, стремяща се да запази своите служители, може значително да намали 
рисковете от лоши инвестиции, да съкрати разходите и да съхрани ефективността на 
работа на персонала.

Обучение на „мечките”
Инвестирането в „глобалното” обучение за „мечките” е безсмислено. Като 

например фирми, ангажирани в търговията на дребно. Финансовата криза според 
ръководителя на Центъра за социална политика, Икономически институт на Руската 
академия на науките Евгения Гонтмахера, ще удари по търговията на дребно: „Най-
вероятно ситуацията ще доведе до намаляване на заплатите. Това ще означава, че 
населението ще даде по-малко пари за пазаруване в магазини, следователно кризата 
на пазара на дребно ще бъде трудна.” Друг аргумент е, че търговците на дребно са 
инвестирали сериозно през тази година и сега са силно задлъжнели към банковия 
сектор.

В резултат –  имаме бедствено положение с бюджетите. В допълнение към това 
компаниите на дребно имат традиционно най-висок оборот. Срокът за актуално знание 
за конкретен продукт за продажба е много малък.

По-този начин за такава „мечка” инвестирането на много пари в един служител 
е безсмислено и не може да си го позволи. Но повечето от печалбите на тези компании 
зависят от нивото на познания на персонала за предлаганите продукти, което означава, 
че не могат и да се откажат изцяло от обучението. Най-добрият вариант в тази 
ситуация е фирмата да създаде своя собствена система за обучение, инструменти и 
екип от професионалисти. С помощта на инструментите експертите на компаниите 
могат самостоятелно да разработват кратки курсове. В продължение на няколко дни 
всички служители могат да преминат такива тестове в режим онлайн без откъсване от 
работата. Този прост подход ще гарантира своевременното обучение на работниците и 
служителите с минимални разходи. 

Заключение
Според изследователската компания AXES Management разходите за персонал 

съставляват средно 10,9%, като от тях за обучение компаниите харчат до 1,6%. В същото 
време историята показва: при прекомерното използване на над 0,1–0,2% от приходите 
компанията може да загуби лидерство, пазарен дял, най-добрите служители или самата 
възможност за продължаване на съществуването си. Това е особено вярно в трудни 
ситуации, в кризисни ситуации. Всяка компания трябва да прецени доколко ефективно 
използва своя бюджет за обучение и готова ли е за това, защото финансовата криза чука 
на вратата й.
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Как да мотивираме служителите 
за кариерно развитие?* 

Из „Starting a Small Business” 

Мотивацията е един от най-важните и най-изследваните методи в работата 
на специалистите по човешки ресурси, ръководителите на организации, както и 
различните обучения и тренинги. Мога да я нарека „завой” в процедурата по подбор 
на персонала, който специалистите трябва да „оглеждат” и „проучват” внимателно. 
В повечето случаи мотивацията на даден служител може да се окаже решаваща за 
ефективното изпълнението на неговите трудови задачи, за бъдещото му кариерно и 
професионално развитие, а оттук и за адекватното реализиране на организационните 
цели. По нататък в текста съм представила различни фактори, които могат да послужат 
за мотивация на служителите, както и различни подходи за успешното управление на 
персонала.

За да се достигне до ефективна мотивация, трябва да се премине през различни 
етапи на проучване на служителите, техните интереси, желания и потребности, защото 
все пак удовлетворяването им е един вид „гаранция” за успеха както на кариерното 
развитие на служителите, така и на организацията.

Начини за мотивиране на служителите
Когато се обмислят начините за мотивиране на служителите, трябва да се има 

предвид, че всеки индивид е различен и затова всички са мотивирани от различни 
неща. Докато един служител може да бъде мотивиран с пари, то друг може да бъде 
мотивиран, като работи в добър работен екип. Един от начините да се разбере какво 
мотивира служителите, е да се открият техните желания и нужди. Един от начините да 
направите това е чрез осъществяването на проучвания и анкети. По-долу са изброени 
няколко фактора, които могат да мотивират служителите в една организация по начин, 
който да им помогне за бъдещото им кариерно развитие.

Стимули – стимулите са едни от най-разпространените начини за мотивиране 
на служителите. Те могат да бъдат пари, подарък, картички, ваканционни пътувания 
и др. Най-добрият начин да се реши какъв стимул да се използва, за да мотивира 
служителите, е да се разбере, което те биха искали. Може да е странно, но невинаги 
парите са онзи стимул, който служителите търсят.

Отговорности – покажете на вашите служители, че им имате доверие, като 
им делегирате отговорности. Служителите обикновено се мотивират, когато могат да 
извършват някакъв контрол и имат отговорности за това. Това ги кара да се чувстват 
като необходима част от бизнеса.

Приятна работна атмосфера – ако служителят работи в среда, където 
има много негативизъм между ръководството и служителите, това може да намали 
мотивацията му. Служителят ще бъде по-мотивиран, ако той/тя работи с поддържащи 
колегите и ръководство.

* Източник: http://www.starting-a-smallbusiness.com  
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Интересна работа – поставянето на едни и същи задачи всеки ден ще стане 
скучно и повтарящо се за служителите. Разберете какви задачи са интересни и 
провокиращи за работника или служителя. Осигуряването на такива задачи ще го 
зарадва и може да се окаже ефективен метод за мотивиране. 

Активно слушане – активното слушане и загрижеността към вашите 
служители са важни и трябва да се вземат на сериозно. Служителите могат да станат 
по-мотивирани, когато открият, че работодателят го е грижа за техните проблеми и 
нужди.

Награди за Добра работа – оценявайте служители, които постигат успехи на 
работното място и полагат допълнителни усилия. Може периодично да има „Служител 
на месеца” или сертификати за благодарност. Служителите искат да чувстват, че 
тяхната упорита работа се  уважава. 

Дори просто „Благодаря” може да покаже признателност и да доведе до  
повишаване на морала на служителите.

Сподели успеха – в бизнес процеса работниците и служителите се чувстват 
така, сякаш са част от голям отбор/тим, което може да бъде чудесно средство за 
мотивацията им. Предоставянето на бизнес резултатите на работниците и служителите 
ще ги стимулира. Насърчаването на служителите е средство, чрез което те да се стремят 
да постигат успехи и да допринасят за развитието на бизнеса. Възнаграждаването на 
целия екип, когато се стигне до това, е добре за мотивацията на служителите. Можете 
да ги възнаградите с бонуси или дори с парче пица някъде извън работната среда. 
Най-добрият начин за решаване как да стане това, е като се отчетат желанията на 
самите служители. Може да мислите, че знаете какво искат, но служителите да не са 
на същото мнение. Чрез този метод един работодател най-добре би преценил кои са 
нещата, които биха мотивирали неговите служители в най-голяма степен. 

Сигурност на работното място – сигурността на работното място в една 
организация е от съществено значение. Ако служителите са застрашени от уволнение 
или освобождаване, те не са мотивирани и не могат да изпълняват активно поставените 
им задачи.

Насърчаване/растеж – повечето от служителите имат мечти за бъдещото си 
място в дадена организация. Ако те нямат цели или стремеж към растеж, за да бъдат 
постигнати мечтите им, няма какво да ги мотивира да работят по-усърдно.

Бъдете гъвкави – да не се санкционират служителите, които идват на работа, 
когато са болни. Не ги санкционирайте, когато в личния им живот има екстремни 
и конфликтни ситуации. Един работодател трябва да създаде гъвкавост в работата. 
Може например да се даде един ден от работната седмица, който служител, изпаднал 
в подобна кризисна ситуация, да ползва като почивен или да работи вкъщи. По този 
начин работодателят ще покаже, че е загрижен за проблемите на служителите си, и 
това негово качество ще бъде оценено.

Бъдете позитивни – позитивната нагласа може да бъде „заразна”. За един 
мениджър или лидер е важно да има положително отношение. Нещо толкова просто 
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като отрицателен тон в гласа ти може да бъде достатъчно, за да намали мотивацията 
на служителите.

Конкурентни заплати – въпреки че парите невинаги са главната мотивация, 
конкурентната заплата може да помогне на служителите да почувстват, че са 
получили това, което са заслужили за работата си. Ако трудът на работника или 
служителя не е добре заплатен, има по-голяма вероятност той да отида на друго 
място, за да търси конкурентна заплата.

Как да управляваме служителите? 
Какво прави един добър мениджър?

Всеки собственик на бизнес може да мисли различно за това как да управлява 
своите служителите. Някои експерти смятат, че при управлението на служителите 
ръководителят трябва да бъде строг и стриктен. Други смятат, че мениджърът трябва 
да бъде твой приятел – някой, който е положително настроен и с когото може лесно да 
се работи. Балансът между двата типа управление формира един добър мениджър: 
уважаван, положителен, лидер. Управлението на работници и служители не е лесна 
задача и не е за всеки. Мениджърът трябва да делегира отговорности, да въвежда 
в действие правила, да мотивира служителите, да ги контролира – неща, които са 
трудни и не лесно осъществими. Една от основните му задачи е да осигури на своите 
служители възможност за кариерно развитие, а това може да се постигне именно 
чрез адекватна мотивация, като чрез нея те ще извършват много по-качествено и 
по-ефективно своите професионални задачи.

Ръководителят е отговорен за задачи, като например:
• Определяне на цели – при управлението на работниците и служителите е 

от изключително значение да се поставят цели, което предоставя на служителите 
възможност да работят по нещо трудно постижимо.

• Технология/треньор служители – служителите трябва да бъдат добре 
обучени. Те трябва да учат и да практикуват знанията си, за да може трудът и 
положените от тях усилия да си заслужават. Ако мениджърът не може да обучи или 
да се занимава с подготовката на служителя, той може да назначи предварително 
обучен такъв.

• Ефективното общуване между работниците и работодателите – при 
управлението на работниците и служителите е важно за един мениджър да бъде 
в състояние ефективно да общува с тях. Служителите трябва да са в състояние 
да споделят  проблемите си, а ръководителите да са в състояние да ги вземат 
насериозно. 

• Контрол върху изпълнението на задачите – как да разберете дали 
задачите, които сте делегирали, са завършени успешно, ако не се наблюдава 
тяхното изпълнение? Мързеливият служител може да избегне извършването на някои 
задачи, ако сметне, „че ще му се размине”. Но това не означава, че не трябва да има 
доверие между работодателя и работниците. Дайте им възможност да изпълняват 
работата си и ако се стигне до неизпълнението на конкретна задача, може да се 
наложи мениджърът да прибегне до санкции.

• Мотивиране на служителите – мотивирането на служителите може 
доведе до прогрес на вашия бизнес, защото мотивираните служители ще инвестират 
много повече усилия в работата си, ще се стараят да се издигнат в „йерархичното” 
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равнище на организацията чрез кариерно развитие. Те искат да чувстват, че тяхната 
упорита работа е оценена. Насърчителните мерки и стимули за добре свършената 
работа може да се използват като инструмент за мотивацията им. 

• Прилагане на правила – ако не се прилагат правилата, служителите 
непрекъснато ще ги пренебрегват. Демонстрирането на наличието на правилата е 
важно.

Много мечти са свързани със започване на бизнес и това да станеш негов 
шеф. Ти да задаваш правилата ... това звучи много привлекателно, нали? Все пак, 
преди да стартираш, трябва да познаваш няколко тънкости за бизнеса. 

Мотивацията е една от тези тънкости – мотивацията като комплексен процес, 
мотивацията като възможност за кариерно развитие, като чувство, което хората 
изпитват към работата си, мотивационни тренинги като професия за други. 

Процесите в тази дейност не трябва да остават на основно и базисно ниво – те 
трябва да се внедрят в една мотивационна политика, която заедно с организационната 
такава да се прилага в техниките на управлението на персонала, неговото набиране, 
подбор и последващо оценяване. 
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Как да създадете стажантска програма за вашата 
организация?

Невена Раковска*

Студентските стажове са естествен механизъм за изграждане на връзка между 
академичното образование и бизнеса чрез обогатяването на теоретичните познания с 
практически умения и опит в работа с новите технологии. 

Какво печелят организациите?
• Привличат млади хора с потенциал, нови идеи и ентусиазъм. 
• Стажантите са допълнителен ресурс за осъществяването на проекти, отлагани 

поради липса на време и свободни хора, и подпомагат екипите по време на летните 
отпуски. 

• Стажантските програми могат да донесат ефективни решения на процесите 
за подбор на персонал, да покрият бъдещи нужди от назначаване на нови служители 
и да съкратят времето за интеграцията им. 

• Утвърждават имиджа на компанията като социално ангажиран работодател.

Ползи за стажантите
• Запознаване с културата и атмосферата в организацията. 
• Възможност за изследване на сфера на кариерно развитие. 
• Трупане на практически опит в реална работна среда и прилагане на 

теоретични знания в практиката. 
• Идентифициране на способностите си и потенциала за развитие. 
• Възможност за развитие на умения и изграждане на трудови навици.

Ползи за университетите
• Повишаване на имиджа. 
• Изграждане на връзки с бизнеса. 
• Възможност за обратна връзка за качеството и ефективността на 

образованието, което предлагат, и по този начин имат реален коректив и база за 
осъществяване на промени в учебните дисциплини и планове.

Ползи за менторите
• Повишаване на управленските умения. 
• Удовлетворение от откриване на млади таланти за екипа. 
• Натрупан опит като ръководители.
• Нови идеи. 
• Признание. 

Не съществува универсален модел за успешни стажове. Въпреки това от 
успешно провежданите програми в частни и държавни организации могат да бъдат 
изведени някои общи фактори за успех на стажа: 

* Невена Раковска – Фондация на бизнеса за образованието. 
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• Ангажиране на подходящите хора 
• Планиране 
• Стажантска програма
• Набиране на подходящия стажант
• Осигуряване на наставник/ментор
• Оценка на програмата

Подходящите хора:
Стажовете предполагат извънредна работа, а ползите обикновено не са ясни 

в организации, които нямат предишен опит със стажанти или при които предишният 
опит се е оказал неуспешен. 

Човекът, който ще се ангажира с лансирането на идеята за стажовете, трябва 
да е добре запознат с ползите от стажантската програма за организацията. В големите 
компании обикновено с това се занимава специалистът по човешки ресурси. В тази 
роля може да влезе и някой от ръководителите на отдели или друго лице, но е 
необходимо то да има подходящата визия и енергия за преодоляване на инерцията 
в организацията, поради която хората се противопоставят на провеждането на 
стажантски програми. 

Планиране:
• Защо правите стажантска програма? 
• Какво искате да прави стажантът? Какви задачи, какви цели и в кои отдели?
• Кога искате стажантът да се присъедини към колектива ви? За колко време? 

По-голяма част от стажовете се провеждат през лятото, но е възможно да се наложат 
и други модели, както и различно времетраене. Колко предварително трябва да се 
задействате, за да вземете на стаж най-добрите студенти? Каква е продължителността 
на стажа? Съществуват успешни модели с продължителност между 1 и 6 месеца. 

• Кой стажант? Специалисти в какви области са ви необходими? На каква фаза 
от обучението им трябва да бъдат? Какви познания да притежават? Какви умения и 
лични качества? 

• Как да намерите стажант за вашата организация? Как да разпространите 
информация за предлагания стаж? Къде да рекламирате? Как оценявате молбите на 
кандидатите? Как да направите подбора си?

• Кой ще свърши всичко това и кой ще се заеме с ежедневното обучение, 
въвеждане в организацията, наблюдение и осигуряване на обратна връзка? 

Университетските кариерни центрове могат да помогнат за организирането и 
провеждането на стажантска програма във вашата организация и чрез предоставяните 
услуги:

• Популяризиране на стажовете като учебна практика и мотивиране на 
студентите да се включват в стажантски програми. 

• Търсене на специалисти – можете директно да се свържете с университетите, 
от чиито студенти се интересувате, и да заявите от какви кадри имате нужда.

• Съдействие в процеса на подбор – приемане на документи, селектиране на 
кандидати по предварително заявени критерии на фирмата.

• Практическа подготовка на студентите за успешно представяне, което ще 
улесни и фирмите, тъй като ще намали процента на слаби кандидатури и ще увеличи 
шансовете за успешен подбор.
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• Организиране на корпоративни представяния, дни на кариерата и др., 
предоставяне на информация за работодателите.

• Предоставяне на обратната връзка от студентите към работодателите, която 
може да послужи за изграждане на максимално пълноценна програма за тяхното 
практическо обучение във фирмата.

Стажантската програма е:
• Съобразена с нуждите на организацията и на стажанта.
• Съставена в писмена форма.
• Одобрена и подписана.
• Подлежаща на постоянен преглед и корекция. 
Основно е в нея да бъдат упоменати целите, дейностите и очакванията на 

двете страни. Тя може да улесни и участието на университета, който има желание да 
предостави академичен кредит за стажа.

Подходящият стажант:
• Притежава необходимите умения и познания, които отговарят на нуждите на 

вашата организация.
• Трябва да бъде подбран също толкова внимателно, колкото и постоянен 

служител.
• Има реалистични цели и представи и познава програмата, по която ще 

проведе стажа.
Профилът се дефинира посредством процес на консултации и планиране. 

Не подхождайте със схващането, че студентът трябва да притежава задълбочени 
познания за стопанската дейност и технологията. Възможно е договорените задачи да 
са подходящи за по-неопитни студенти или такива, които следват по-общи дисциплини 
като филология или история например. 

Добър подход е изграждането на взаимоотношения с един университет – 
евентуално такъв, който е разположен в близост до компанията ви. Също толкова 
разумно обаче е да проучите и други институции, които биха могли да обучават студенти 
с подходящите за вашите нужди умения и които с готовност биха се отзовали. 

За да стигнете до подходящия стажант, трябва да преминете през стриктен 
процес на подбор, в рамките на който кандидат-стажантите следва да се представят 
добре, за да докажат, че са подходящи за съответната организация. За тази цел 
добър вариант е интервюто, по време на което може да се даде повече яснота за 
стажантската програма. 

Стажът може да се провали, ако студентът почувства, че нещата не се развиват 
според очакванията му. Очакванията на студентите трябва да бъдат изяснени в 
самото начало, за да не се стигне по-късно до разногласия. Нерядко студентите имат 
нереалистични очаквания относно това какво могат да правят в рамките на стажа. 
Тук важна роля за предоставяне на информация относно предлаганите стажантски 
позиции играят университетските кариерни центрове. 

Подходящият наставник ментор:
• Ръководи програмата.
• Притежава необходимите умения, за да съдейства на стажанта в процеса на 

обучението му. 
• Дава указания, обратна връзка и съдейства на стажанта. 
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Наставникът или менторът е лице, което притежава определени умения и 
отделя време да помага на стажанта при неговата работа и обучение. В тази роля би 
могъл да бъде ръководителят на отдела или някой по-нискостоящ член на колектива, 
за който подобен опит може да предостави добра възможност да развие своите умения 
да обучава и ръководи. 

На наставника следва да се осигури достатъчно време за изпълнението на тази 
задача. Следователно може да се наложи наставник да не бъде ръководителят на 
съответния отдел, тъй като той има и много други отговорности. 

Наставникът трябва да бъде човек, който може да изгради добри 
взаимоотношения и който има подходящи комуникационни умения. От основно 
значение е той да има желание да бъде в тази роля, а не да я приема само защото му е 
наложена отгоре. Опитът като наставник на стажанти помага на служителя да развие 
своите умения да обучава и ръководи. Би било добре да се предложи и някаква форма 
на обучение за бъдещите наставници. 

Ако някои от активните мениджъри в компанията стане наставник, би имал 
авторитета да налага извършването на определени дейности и всичко ще се движи 
напред. Ако обаче той е прекалено зает, то тогава стажантът няма да бъде негов 
основен приоритет и той би го игнорирал. Ако някой по-нискостоящ служител стане 
наставник, той би разполагал с достатъчно време да полага грижи за стажанта, но 
пък не би имал достатъчно авторитет. Тук трудно може да се намери баланс. В някои 
организации студентът се наблюдава от две лица. Той има не само наставник, но 
и колега, който е на възраст, близка до тази на студента, и който му помага да се 
интегрира в организацията. 

Оценка на програмата:
• Отговори ли стажът на нуждите на организацията?
• Какво научи организацията за ефективното управление на стажове? 
• Какви знания е придобил стажантът и как се е представил?
Успешните програми са тези, които се адаптират в съответствие с придобития 

опит. Затова е важно да се извършва текуща и крайна оценка на програмата, в която 
да се включат както ръководителите и менторите, така и самите стажанти, висши 
училища, а в някои случаи – и клиенти/партньори на организацията.

Оценката за представянето на служителите е практика, типична за големите 
международни организации. Тя не е толкова широко разпространена в малките и 
средни предприятия. Може да се наложи подобна оценка да се даде по неформален 
начин или да се предложи обучение за изготвянето на подобна оценка, подаването и 
получаването на обратна информация. 

Заключение
Разработването на успешна стажантска програма не бива да се сравнява с 

избиране на посока, а по-скоро с извървяването на целия път до съответно място. 
Необходимо е да се създават пилотни проекти, въпреки че не всеки от тях ще се 
увенчае с успех. 

Организирайки стажантски програми, вие като работодатели имате възможност 
да привлечете най-добрите бъдещи специалисти, да изградите дълготрайни и лоялни 
взаимоотношения с тях и да участвате в създаването на бъдещите си кадри.
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Втора глава  

Практически насоки за  
кариерно развитие
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Връзката между средното и висшето образование 
в Германия – пример за функционираща система по 
професионално ориентиране*

Моника Борисова Богданова**

Основополагаща за процеса по професионално ориентиране и консултиране 
е връзката средно–висше образование, чрез която би могло да се гарантира 
последователно обучение в контекста на професионална реализация. Основна роля 
имат учителите и кариерните консултанти, педагогическите съветници. България 
все още е в началото както на изграждане цялостна система, така и на ясното 
отграничаване ролите на специалистите. В такива условия е необходим анализ и 
адаптация на световен опит. 

Ще представим този на Германия, където професионалното ориентиране в гим-
назиите се извършва от учител, наречен Bogy (berufsorientirerungamgymnasium), който 
не е задължително да бъде обучен предварително за това – учителите изявяват 
желание, директорът прави избор, след което учителят се развива като консултант. 
В процеса по професионално ориентиране той разполага с множество справочници 
и разработена мрежа с „Бюра работа” и приемащи организации. Всеки ученик 
реализира поне веднъж в годината (може и всеки срок) една седмица практика, 
през която разработва доклад (Bogy-компас) – форматиран като отделни листа на 
тетрадка, който би трябвало да стане част от портфолиото на учениците като „Моето 
професионално и учебно ориентиране” („Моето Bogy”), което ги съпровожда от 
9/10 клас до завършването.

Учениците трябва да създадат папка, в която да сложат портфолиото, след 
което да поставят отделните теми (например практика, учебно-информационни 
дни, професионална консултация и т.н.), където събират и всичко по посока 
професионален и учебен избор, постигнато чрез разработки, анализиране, търсене, 
дебатиране. 

Предложеното портфолио е адаптирано за българските условия, 
като немските сайтове и информационни източници също са изведени с 
цел насочване и помощ на немскоговорящи ученици, кариерни консултанти, 
учители и студенти.

* Bogy-Кompas. Berufs- und Studien- orientierung am Gymnasium. Dein Weg in Studium und 
Beruf. Bogy-компас се издава от „Регионална дирекция работа Баден-Вюртемберг” (Bundesa-
gentur fur Arbeit, Regionaldirektion Baden-Wurttemberg), чиито създатели са: Министерство 
за наука, изследване и култура, Баден-Вюртемберг; Министерство за културата, младежта и 
спорта, Баден-Вюртемберг. Разработеното портфолио е резултат от специализацията на автора 
в системата на професионално ориентиране и консултиране в Германия.
**  Моника Борисова е гл. ас., доктор по педагогика в Катедра „Социална работа” на Факултета 
по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. 
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Портфолио по професионално ориентиране
„Твоят път в следването и професията”

И така, започваме с няколко думи за Вас.

Казвам се  __________________________________________________________
и съм на _______ години. 

Това е свързано с (опишете типичните за възрастта си права и задължения)
__________________________________________________________________________

Аз съм: (избройте 10 типични свои характеристики, качества, възможности, 
умения, роли и т.н.).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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9–10 клас 9–10 клас 11 клас

Моят личен профил

Оценяване на 
практиката

• Какви са моите цели и 
способности?
• Какво искам?
• Какво мога?
• Какъв съм аз?
• В кои професионални 
сфери бих желал да се 
реализирам?

Подготовка за 
практиката

• Мога ли да си 
представя да 
работя в конкретно 
професионално поле?
• В кои 
професионални 
полета бих желал да 
работя?
• Къде бих искал да 
проведа допълнително 
практики?М

ои
те

 с
тъ

пк
и

• Запознах се 
с различните 
професионални 
полета.
• С едно от тях ще се 
запозная по-добре по 
време на практиката.

О
рг

ан
из

ир
ан

е

• Учебна практика • Подреждане, 
систематизиране в 
учебния час

• Финални срещи за 
взимане на решение

М
ед

ии
/Р

аб
от

на
 с

ре
да

• портфолио
• www.berufenet.de 
• www.explorix.de
• www.kakvidastanem.bg
• www.bgcpo.bg
• консултативни 
и информационни 
центрове

• портфолио
• www.berufenet.de
• http://
www.kakvidastanem.bg
• http://www.bgcpo.bg/
• консултативни 
и информационни 
центрове 

• портфолио
• тест за самооценка и 
интереси
• http://www.fbo.bg/
info/cards
• www.studieninfo-bw.de
• курсова книга 
– книга, документираща 
реализацията на курса

Хо
ра

/И
нс

ти
ту

ци
и • роднини, приятели;

• професионално 
ориентиране;
• професионален 
консултант.

• учител, консултант;
• роднини, приятели;
• ръководител на 
практиката (ментор).

• роднини, приятели
• учител 
• професионално 
ориентиране
• консултиране при 
следване.
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11 клас 12 клас  12 клас 

Старт на следване 
и професионално 
образование

Реализиране на 
избора на учебно 
и професионално 
образование

• Кога започва 
моето следване?
• Кога 
започва моето 
професионално 
обучение?
• Как изглежда 
учебният план? 
• Кои са учебните 
предмети, които 
задължително 
трябва да изучавам?
• Изисква ли се 
задължително 
присъствие?

Конкретизиране 
на избора на 
следване и 
професионално 
образование

• Кои срокове 
трябва да взема 
предвид?
• Кои предпоставки 
да изпълня?
• В коя кандидат-
студентска 
кампания мога или 
трябва да взема 
участие?
• Какви са моите 
шансове?
• Какви 
алтернативи имам?

Избор на следване 
и професионално 
образование

Съвпадат ли моите 
представи за:
• съдържание на 
образованието;
• познание за 
конкретното 
съдържание;
• учебна и 
образователна 
организация;
• учебни 
изисквания;
• завършване;
• шансове на 
пазара на труда;
•соц. потребности с 
реалността.
• Кое следване и 
професионално 
обучение 
подреждам на 1, 2, 
3 място?

М
ои

те
 с

тъ
пк

и

Събирам 
информация за:
• видове висши 
училища (ВУ) 
и специална 
подготовка;
• учебни курсове;
• образователни 
възможности;
• професионално 
поле (цели и 
съдържания, 
развитие, 
завършване,
изисквания, 
достъп);
• срокове и 
процедури за 
кандидатстване;
• разходи и
• финансиране.

О
рг

ан
из

ир
ан

е

• семинари по 
проф. ориентиране;
• учебно-
информационни 
дни;
• подготвителен, 
предварителен курс 
за запознаване с 
обучението;
• образователни 
изложения.

• специфични 
информационни 
семинари;
• учебно-
информационни 
дни
• кратко пробно 
следване за 
добиване на 
представа;
• образователни 
изложения. 

• информационни 
семинари на висши 
училища за начин 
на кандидатстване 
и прием;
• подготвителни 
семинари;
• информационни 
организации 
за фирми и 
институции;
• подаване на 
заявления за 
кандидатстване.

• предварителни 
курсове;
• въвеждащи 
семинари.



57

Съдържание на портфолиото

Професионално и учебно ориентиране

Учебен практикум

Подготовка

Показания

Намиране на професия

Опознавателен лист

Равносметка

Учебни предмети и учебен професионален избор

Пътища към желаната длъжност

Самооценка и тестове

Какви таланти имам – по какъв начин искам да ги развия и какво искам да
постигна чрез тях?

Професионално и образователно консултиране в училище

Насоки 

Какво можете да очаквате? Какво можете да постигнете?

Учебно-информационни дни

Подготовка

Проучващ лист

Равносметка

Осъзнати шансове – повишаващи се възможности

Пазар на труда и учебен, професионален избор

Вземане на решения

Кое е правилното висше училище?

Старт на следване и професионално образование
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Професионално и учебно ориентиране

Как училището и Вашите партньори могат да ви помогнат?
 Решението „Какво ще правя след завършване? Какво ще уча? Какво 

образование ще придобия?” изглежда още не належащо. Вие сте млад, две или три 
години са цяла вечност, а времето до пълнолетие изглежда, че едва минава.

Завършването, учението и образованието или професията изглеждат 
отдалечени на светлинни години.

Въпреки че не можете да си представите, времето минава по-бързо, отколкото 
си мислите.

„Така си говорят възрастните”, си казвате сега. Да, Вие имате право, въпреки 
че за професионалното и кариерно ориентиране се нуждаете от време, за да може 
да вземете най-доброто решение.

Сега сте едва в 9/10 клас и това портфолио е предназначено да Ви помогне да 
вземете правилното решение и да Ви подкрепи в процеса на вземане на решения до 
завършването и в сферата на висшето образование или бъдеща квалификация.

Ще установите, че зад професия, специалност и образователни възможности 
стоят безкрайно изобилие от източници и информация – как обаче да ползвате тази 
информация в правилното време?

Портфолиото (чрез тази информация) ще Ви води и помага, ще поставя въпроси 
и подкрепя в екипната работа с Вашите учители, кариерни консултанти и партньори 
на училището, като откривате отговорите на важни въпроси. 

Важни в този път са: 
• Водещите въпроси – чрез задаването на кои въпроси можете да напреднете 

по своя път.
• Импулсът – въвежда в дадена тема и дава поводи за размисъл.
• Равносметката – тук се определя вашият профил: „Какво ми е ясно вече?” 

и „Какво трябва да направя?”
• Разговорите, консултациите – „Как възприемате себе си?”, „Как Ви 

възприемат другите?”. Можете да откриете отговорите на тези въпроси в разговор с 
другите (приятели, родители, съветници).

• Познаване/Търсене – събирате информация за отделни професии и 
специалности (например в Интернет). Стъпка по стъпка се приближавате към целта 
си. 

• Лекции, организации, учебни дни – тук научавате от експерти всичко за 
следването, образованието и професията.

• Проучвателен лист – записвате впечатления, равносметки и резултати.

Приготовление за практиката
Сега се подгответе за своята практика. В тази глава са представени всички 

професионални сфери, за да изберете една от многото съществуващи професии.
Можете и да погледнете в глава „Учебни предмети и учебен и професионален 

избор”, за да откриете коя професия ще предпочетете за Вашата практика. 
Професиите са представени по образец. Можете да поговорите също с родителите 
си, приятелите и познатите – какво биха препоръчали те1.

1 В Интернет има някои страници, които биха могли да помагат първоначално: www.
planet – beruf.de., das Program berufe – Universitat, www.berufskunde.com и www.berufs-
beratung.ch/dyn/1203.asp. За България - http://www.kakvidastanem.bg/professions/. 
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Подготвяте се и за определено професионално поле. Вашите следващи 
стъпки: 

1. Търсене – какви организации (предприятия) съществуват във Вашия 
регион2.

2. Първи контакт с организациите (предприятията). Предлагат ли те 
възможности за практика?

Основни моменти при разговора:
• име и молба;
• гимназия;
• период;
• сфера, отдел;
• референт за кандидатстване.

3. Подробна информация за организацията (предприятието) преди 
кандидатстване.

Почти всички организации (предприятия) имат Интернет страници, от които 
можете да се информирате.

4. Да кандидатствате многократно.

Изпратете Вашата кандидатура 1–2 месеца преди започване на 
практиката. Ако не получите отговор, попитайте по телефона след 1–2 седмици, 
за да покажете заинтересованост3.

5. Как ще протече практикумът?

 Попитайте как организацията (предприятието) си представя тази седмица 
и как се подготвя за нея, какви са възможностите за наблюдение и включване в 
работата. Това би Ви успокоило при избора между отделните фирми.

6. Не Ви одобряват?

 Най-късно 8 седмици преди началото на практикума трябва да са Ви 
приели. Ако не – обсъдете с Вашия кариерен консултант, педагогически съветник, 
учител друга възможност.

Указания за практиката
• Запознайте се бързо с правилата и наредбите в конкретната организация, за 

да се интегрирате плавно. Сигурно в началото всичко е ново. Следвайте указанията 
на Вашия ръководител-практика (ментор).

• Всяка работа изисква съответно облекло. Информирайте се какво облекло 
да носите (dress code).

• Покажете интерес към процесите и дейностите, бъдете готови да 
контактувате с други служители и задавайте въпроси. Вашите колеги ще отговорят 
с удоволствие на въпросите, ще Ви дадат и други задачи.

• Можете по време на практикума да научите много нови неща, затова 
проучете организацията, говорете със служителите и ръководителите.

2 Това са възможности за търсене: http//www.jobboerse.arbeitsagentur.de; www.hand-
werk-bw.de. Lehrstellenborsen и www.bw.ink.de., Lehrstellenborse. За България: сайт на 
всяка община. 
3   Указател за кандидатстване за служба: www.planetberuf.de и www.ausbildungsplus.de. 
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• Направете възможно повече бележки (направете доклад) – с това можете 
по-късно да си спомните за конкретни дейности, събития и т.н.

• Питайте, ако нещо не сте разбрали.
• Обмислете защо дейностите Ви допадат или не. Това действително ли се 

дължи на дейностите или на хората, с които работите.
Използвайте „опознавателни листа”, които можете да попълните и в Интернет. 

По-нататък ще намерите указания за Вашия подробен доклад в портфолиото4. 

 Вашите права:
• договаряне на работното време – някои организации позволяват гъвкаво 

присъствие, но стандартно – най-много 7 часа/ден и 5 дни седмично, 35 часа/
седмично за ученици до 15 г. Сутрин – не преди 6 часа, а вечерите не по-късно 
от 20 часа. Съботите, неделите и празниците – не. Изключение – в определени 
браншове;

• паузи – след повече от 4–5 часа – 15 минути, 1 час пауза за работни дни с 
повече от 6 часа, а за по-малките – 30 минути;

• по принцип се забранява: работа на акорд (заплащане на количество 
извършена работа), както и бърз темп, работа, която е твърде тежка или твърде 
опасна.

Вашите задължения: 
• практикумът изисква и организация на процеса – при болест или закъснение 

трябва да се информира ръководителят;
• внимание към машините и уредите, техниката; 
• спазване на указанията от ментора и колегите;
• никакви действия на собствена инициатива, без предварително да са 

съгласувани;
• поверителна информация от работата на организацията (предприятието) 

не се разпространяват;
• в края на деня се записват резултатите – важна информация за по-късен 

избор на професия;
• за практическия доклад се събират снимки и брошури, но винаги се иска 

разрешение;
• трябва да проучите въпроса, свързан със социалното осигуряване: за 

училищна и ваканционна практика без възнаграждение не трябва да бъде заплатено; 
осигуровка за злополука; гражданска отговорност. При ваканционна практика е 
необходимо да се говори с представител на организацията, с родителите5.

Избор на професия за практиката
„Моята професия трябва да ми доставя удоволствие” – в тази мисъл се 

съдържа всичко. Факт е, че професията заема голяма част от живота. Обикновено 
желанието всеки ден да се ходи на работа е свързано с нейното интересно 
съдържание. Удоволствието от упражняването на дадена професия е свързано и с 
удовлетворение. 

4 И на www.schule-bw.de> Schularten > Bogy 
5 Schulerinfo – Betriebspraktikum – www.handwerkspower.de
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Бих изпитал удоволствие  ___________________________________________
__________________________________________________________________________

Би ми донесло удовлетворение  ______________________________________
__________________________________________________________________________

Професиите, които свързвам с тези характеристики, са:  _____________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 Следващите страници ще насочат към Вашите интереси. Важно е да 
определите и изберете професионално значимите от тях.

 Чрез представената „програма” можете да започнете веднага да опознавате 
по-задълбочено интересно за Вас поле. В систематизирането ще придобиете яснота 
(а оттам и инициатива) коя професия може да съвпадне с Вашите интереси.

 
Как става това? 
 И така – работете по самоопознавателна програма, близо до чек-листата на 

еднакви по интереси полета. 
Преценете дали всяко твърдение отразява интересуващата Ви дейност.
Оценете всяко твърдение, както следва:
• Когато ви е интересна дейността, попълнете в полето „доста”, плюс (+).
• Когато дейността не ви е интересна, маркирайте полето „малко” с минус (–).
• Когато дейността наистина не е от огромен интерес, но и не ви отблъсква, 

когато тази работа е във Вашата желана професия, тогава я отбележете с 0 (неутрална) 
в двете полета.

Как се самооценявате?
 Един пример: имате най-висока стойност +7 при „общуване с хора” и +8 

при „работа с техника”. Когато следвате двете стрелки (отвесно „общуване с хора” 
и водоравно „работа с техника”, те се срещат в полето с професиите „оптик”, 
„инженер”).

 Погледнете и професиите, които се получават при следващите по-високи 
стойности. Особено ако имате по-високи стойности, бихте получили допълнителни 
указания.

 Погледнете и резултатите с най-високите си отрицателни стойности. Тук ще 
намерите професиите, които въобще не отговарят или малко отговарят на Вашите 
интереси.
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Изследвайте чрез следните твърдения Вашите интереси за общуване с предмети и дати

+ 0 –

Да изчислите статиката на къщата

Да използвате инструменти

Описание на датите за производство

Изчисляване на необлагаема сума

Занаятчийска дейност

Изработване и разчитане на технически скици

Обработване на суровини (дървесина, метал)

Чертаене на планове на компютър

Фабрично производство и разработване на продукти

Работа в селското стопанство

Анализиране на химични вещества

Сумирайте плюсовете и минусите 

Нанесете тези числа върху систематизирана таблица

+ интересно ми е      0 все ми е едно     – искам да го избегна

Изследвайте чрез следните твърдения Вашите интереси в общуването с хората

+ 0 –

Представяне на реферат

Интервюиране на хора

Интервюиране на клиенти

Водене и ръководене на колеги

Контакт с непознати

Дискутиране на обществени въпроси

Търпеливо изслушване на други мнения

Умения за преговаряне с цел продажба

Постигане на споразумение

Интервюиране на свидетели за дадено събитие

Прилагане на умения за представяне на собствените си идеи

Сумирайте плюсовете и минусите

Нанесете тези числа върху систематизирана таблица

+ интересно ми е     0 все ми е едно     – искам да го избегна
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Изследвайте чрез следните твърдения Вашите интереси към науката и изследването

+ 0 –

Развитие на теории

Наблюдение на явления, събития, дейности в конкретен 
момент

Отделяне на дълго време за изследване на научен проблем

Асистиране на учени и изследователи

Четене на научни публикации

Експериментиране в лабораторни условия

Предприемане на изследователска оценка

Активност в изследователски екип

Наблюдаване и контролиране на научни опити

Анализиране на химични и физични вещества

Сумирайте плюсовете и минусите 

Нанесете тези числа върху систематизирана таблица

+ интересно ми е     0 все ми е едно     – искам да го избегна

Изследвайте чрез следните твърдения Вашите интереси в подредбата и управлението

+ 0 –

Извършване на работа по план на действие

Работа в бюро за/по......

Съблюдаване на срокове

Водене на списъци и таблици 

Поемане на управленски задачи

Конкретни указания за вземане под внимание на работа

Водене на папки, документиране

Работа предимно на бюро

Познаване и следване на правните изисквания 

Проверка на попълнени регистри и формуляри

Извършване на бизнес-кореспонденция

Сумирайте плюсовете и минусите 

Нанесете тези числа върху систематизирана таблица

+ интересно ми е     0 все ми е едно     – искам да го избегна
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Изследвайте чрез следните твърдения Вашите интереси към креативните дейности

+ 0 –

Моделиране на форми от гипс, глина или други материали

Развитие нова и рационална организация на работния процес 

Моден дизайн

Развитие на бъдеща форма за/на живеене 

Развитие на нови и оригинални продукти

Функционална преработка на предмети за ежедневна 
употреба

Интерпретация на художествено произведение

Подобряване на производствения процес 

Разработка на вътрешно обзавеждане

Развитие на енергоспестяващи превозни средства 

Разработка и скициране на декор

Сумирайте плюсовете и минусите 

Нанесете тези числа върху систематизирана таблица

+ интересно ми е     0 все ми е едно     – искам да го избегна

Изследвайте чрез следните твърдения интересите Ви в социалните дейности

+ 0 –

Разпознаване и решаване на проблемите на другите хора

Застъпване за интересите на хората

Насърчаване хората, попаднали в нужда, към самопомощ 

Помагане на социално ощетени деца при училищни проблеми

Преподаване на деца с увреждания

Помагане на хора в криза

Преподаване на деца и младежи

Консултиране съвместния живот на хората

Допринасяне за благополучието на другите чрез 
професионална намеса 

Съдействие на хора при информиране за техните права

Сумирайте плюсовете и минусите 

Нанесете тези числа върху систематизирана таблица

+ интересно ми е     0 все ми е едно     – искам да го избегна
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Изследвайте чрез следните твърдения Вашите интереси при боравенето с техниката

+ 0 –

Познания (и опознаване) за функционирането на 
соларните клетки

Изучаване на строителни планове

Скициране на монтажни схеми

Професионално използване на компютър 

Познаване устройството на музикална уредба

Планиране на газово, водно и токово захранване на къща

Запознаване със структурата на изчислителен център

Развитие на техническата инсталация на лабораториите

Наблюдение и поддръжка на енергийното захранване

Контролиране на машини

Осъществяване на електронно измерване 

Сумирайте плюсовете и минусите 

Нанесете тези числа върху систематизирана таблица

+ интересно ми е     0 все ми е едно     – искам да го избегна

Изследвайте чрез следните твърдения Вашите интереси в литературата, културата и медиите

+ 0 –

Работа в ученически вестник

Кратко и същностно резюмиране на текстови новини

Обсъждане на литературни теми

Прочитане на културно-исторически произведения

Търсене в библиотека

Написване на театрална критика

Написване на пътепис

Работа в библиотека

Работа във филмово жури

Модериране на телевизионно предаване

Учене за произхода и развитието на езиците

Сумирайте плюсовете и минусите 

Нанесете тези числа върху систематизирана таблица

+ интересно ми е     0 все ми е едно     – искам да го избегна
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Предмети и данни

О
бщ

ув
ан

е 
с 

хо
ра

Оптик, банкер, 
застраховател, книжар, 
общински чиновник, 
данъчен чиновник, служебен 
лекар, данъчен съветник, 
фармацевт, нотариус, 
икономист

Общуване с хора

Н
ау

ка
 и

 
из

сл
ед

ва
не

Природо-изследовател,
инженер, фармацевт, 
математик, 
информатик,
статистик, археолог,
икономист, социолог

Лекар, психолог, педагог, 
преподавател във ВУ, 
антрополог, човешки
генетик, философ, 
публицист, социолог, учен в 
сферата на комуникациите

Наука и изследване

Ре
д 

и 
уп

ра
вл

ен
ие

Архивар, библиотекар,
деловодител, 
административен 
чиновник, офис-мениджър, 
зъботехник, лаборант, 
асистент, чертожник

Щатен медицински 
специалист, банков 
чиновник, превозвач, 
спедитор, щатен 
застраховател, асистент на 
адвокати, съдии, търговец, 
чиновник

Дърводелец, био-
химични, физични,
медицински, 
фармацевтични, 
екологични технически 
асистент, биолог-
лаборант, химик-лаборант, 
мандра-лаборант

К
ре

ат
ив

ни
 

де
йн

ос
ти

Архитект, космонавт,
дизайнер, златар, 
производител на космическа 
екипировка, декоратор, 
дизайнер, фотограф, 
анимационер, график

Рехабилитатор, специалист 
изработващ маски, 
спортен треньор, новатор 
в изкуството и музиката, 
терапевт чрез изкуство 
и музика, журналист, 
диригент, хорист, куратор

Театровед, 
литературовед, историк, 
изкуствовед, културолог, 
езиковед, музиковед, 
дизайнер, археолог

Со
ци

ал
ни

 д
ей

но
ст

и Служител/чиновник в 
младежки/социални служби, 
в Агенции за работа (бюра 
по труда), в социално 
подпомагане, в съдилища, 
в изпълнение на присъди, 
планиране на образованието, 
изследовател на определено 
схващане

Учител, лекар, духовник, 
социален работник, педагог, 
възпитател, съдия, полицай, 
професионален консултант, 
психолог, психотерапевт, 
в здравни и болнични 
заведения, грижещ се за 
възрастни хора

Професор, социолог, 
педагог, изследовател 
медик, психолог,
психиатър, изследовател 
на човешката анатомия, 
антрополог, фармаколог, 
токсиколог

Бо
ра

ве
не

 с
 т

ех
ни

ка Механик на МПС, 
електротехник, механик, 
пилот на самолет, инженер, 
информатик, икономист, 
еколог, програмист

Оптик, акустик, механик 
в ортопедия, медицинско-
технически асистент, 
зъболекар, радиоводещ, 
хирург, инженер, био-
медицински техник

Инженери: 
машиностроителни, 
ел. техник, пътно 
строителство, строителен, 
въздушен и космически 
техник, системен техник, 
био-медицински техник, 
микросистемен техник
ядрен физик, дърводелец

К
ул

ту
ра

, 
М

ед
ии

, 
Л

ит
ер

ат
ур

а

Архивар, библиотекар,
деловодител, преводач, 
аташе, реставратор, 
лектор, старши журналист, 
културовед, преподавател 
по медицина

Художествен изпълнител, 
режисьор, учител, музеен 
педагог, културовед, 
преводач, литературен 
преводач, книжар, 
музикален педагог

Учен в сферата 
на комуникацията 
и информацията, 
журналист, публицист, 
философ, филолог, 
етнолог, медиен 
анализатор, редактор, 
автор на специализирана 
литература
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Всъщност, бих искал професия, при която:
Се общува повече с хора, защото ______________________________________
Се работи с техника, защото  __________________________________________
Се работи с животни и растения, защото  _______________________________
Има високо заплащане, без значение каква, защото  _____________________

За реализирането й бих направил компромис с (работно време, заплащане, 
изискване за определена униформа и т.н.).

За мен е по-важно – маловажно:
Икономическата сигурност, защото  ____________________________________
Условията на труд, защото  ___________________________________________
Хората, с които работя, защото  _______________________________________
Възможността да взимам решение, да ръководя, защото _________________
Възможността за развитие, защото  ____________________________________
Да мога да творя, защото  ____________________________________________
Да мога да решавам глобални проблеми, защото  _______________________
Да помагам на хората, защото  ________________________________________
Професията да е престижна, защото  __________________________________

Отбелязвам с _________________ цвят тези, които са най-важи, а тези, 
които не са толкова важни, с _______________ цвят.

Моят опознавателен лист 

Име: 
Училище: 
Клас: 
Професионална област: 
Предприятие: 
Бранш: 
Брой на работниците: 
Брой на учениците: 
Ментор в предприятието: 
Boди практикум от: ______________________ до: _______________________

Защо избрахте тази професионална сфера?

С коя професия се запознахте?

Коя професия са придобили, кои учебни заведения са завършили 
съответните представители на дадена професия?

Основни дейности, с които се запознахте:
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Опишете една дейност в таблиците:

Кои физиологични особености (и следователно изисквания) налага професията?

да малко не да малко не

Голяма физическа сила Цветно виждане

Натоварване: стоене Особени изисквания за:

Натоварване: навеждане зрение

Натоварване: коленичене слух

Натоварване: ходене обоняние

Натоварване: вдигане вкус

Ловкост на ръцете и 
пръстите

осезание

Равновесие издръжливост на гърба

Какви умствени натоварвания изисква професията?

да малко не да малко не

Бързо разбиране Способност за концен-
трация

Съпричастност Състояние 
на реакциите 
– възможност за 
развитие

Добро езиково 
формулиране и 
изразяване

Изпълнение на идеи

Рисуване Точност на мисълта

Триизмерна 
представа

Добра
наблюдателност

Какви социални изисквания поставя професията?

да малко не да малко не

Добри маниери Търпение

Увереност при 
представяне

Психическа 
издръжливост

Издръжливост Контактност

Умения за изслушване Проява на интерес към 
другите

Готовност за поемане на 
отговорност 

Самостоятелност

Умения за работа в екип Естетически вкус

Сръчност в ръцете и 
пръстите

Съобразяване с 
останалите
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Дейности и задачи

Къде се намира работното място (например завод, бюро, лаборатория, 
производствено хале, промишленост)?

С какви работни пособия се извършва тази дейност?

Често ли се контактува с други хора (колеги, клиенти, пациенти)?

Подложени ли сте на особени натоварвания при тези дейности (шум, жега, 
климат, миризми, опасности, високи концентрации, монотонни дейности и т.н.)?

Какво е заплащането при отделните професии? Примери:

Какво се произвежда в това предприятие (организация)? 
Какви услуги се предлагат?

 
Възможности за развитие и растеж в професията

Има ли организацията (предприятието) други представителства? Къде? 

Какви възможности за напредък и специализация има? 

Каква е сегашната ситуация на пазара на труда в региона?

Вашата равносметка
Вече привършвате с Вашата практика и с това придобихте представа за 

света на професиите. Сега Ви приканваме да помислите какво сте научили:
 Как прекарахте практикума? Имаше ли хубави практики, които Ви поощриха, 

или сте придобили негативни преживявания, които са Ви разколебали. И двете 
се срещат при почти всеки Bogy-практикант. Сега зависи от Вас как преценявате 
тези изживявания. От всяко преживяване (даже и негативно) можете да 
придобиете положителни познания, с които да направите крачка напред във Вашия 
професионален път.

Моля, оставете си поради това малко време и почивка за отговор на 
следните въпроси:

Кое Ви хареса най-много във Вашата практика?

Кое Ви хареса най-много от професионална област, с която се запознахте?
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В какво професията не съвпада с Вашите представи?

Можете ли да си представите следваща практика в тази професионална сфера? 
По какъв начин?

В кои други професионални области искате да практикувате?

Каква друга информация Ви е необходима?

 

Професионален информационен център6 

На компютър имате достъп до 
информация, програми и данни на Бюрото 
по труда.

Можете да търсите в Интернет 
в страниците на ВУ, професионални 
училища и да разпечатате резултатите.

Книжните карти съдържат 
подробна информация за професионалното 
обучение, за следването, професията и 
по-нататъшното обучение, за определена 
професия и т.н.

Книгите в библиотеката разширяват 
информацията от книжните карти.

Филмите за отделни професии дали 
за следване или професия, или подробни 
теми можете да разгледате директно на 
компютъра в центъра.

За вашия подробен доклад можете да използвате това обобщение 
като ръководство: 

1. Планиране на документи

Въпреки че докладът първо стои като извод от проучването, трябва да бъде 
планиран дълго преди началото на практиката. Най-добре е да се направи веднага график 
кога какво да се изготви в доклада. За документация се използва лична папка, с всички 
събрани отговори, с които се кандидатства. Също така тук се запазват всички писмени 
отговори на фирмите.

 След разговори по телефона е полезно веднага да се прибавят или подготвят 
кратки бележки. 

В папката се прилагат също и всички листове от информационните и кариерни 
центрове (или други служби), които са във връзка с желаното място.

2. Документиране 

По време на практикума на опознавателното място трябва да имате подръка молив 
и бележник. 

Тук стават всички наблюдения и се запомнят впечатления. При разговори например 
за условия на работа и работни връзки се препоръчват възможно най-точни записки.

 Картините казват повече отколкото 1000 думи. Снимки от проучването допълват не 
само доклада, но и онагледяват преживените процеси. Разбира се, ще искате разрешение 
от отговорника в предприятието (организацията) дали може да използвате снимките.

6 BiZ – berufe informasione zentrum. За България – кариерен център, дирекция „Бюро по 
труда”. 
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3. Събиране на информация 

За документацията трябва да се събират и съхраняват продукти, „произведени” 
по време на изследването, например писане на статии при посещение на редакцията 
на вестник, съобщения или лабораторни филми в предприятие от фармацевтичната 
индустрия.

 Добър информационен източник са докладите за фирмата, изпълнените 
домашни работи, рекламните проспекти, бюлетините, стенвестници и обяви. Опитайте 
също да получите описания на работното място, информация за заплащането и др.

4. Впечатления и работна практика 

Добре е всяка вечер още веднъж да си спомните впечатленията, натрупани през 
деня. 

Често възникват нови въпроси, на които менторът може да отговори на 
следващия ден.

5. Гледни точки и последователност на записките

Бележките по време на професионалното изследване (опознаване), както и 
други материали трябва да се проверят и систематизират.

6. В търсене на допълнителна информация

В случай че липсва важна информация, може още веднъж да се посети 
организацията (предприятието), да се потърси в Интернет или в професионалния 
център.

По сходен начин можете да документирате в портфолиото своите разсъждения, 
активности и материали от различни инициативи („Ден на отворените врати” 
например).

Предложение за план

1. Лична пригодност и интерес.
2. Опит в търсене на подходящи места.
3. Прочитане и форми на опознаване (не забравяйте имената на най-важните 
лица за контакт).
4. Моята професионална сфера на познание: бранш (продукция, т.е. услуги), 
организация, персонална структура, фирмена йерархия, съопределящи 
възможности и така нататък.
5. Професионална цел и среда: предпоставки, квалификация, степен на 
отговорност и самостоятелност, възможности за печалба, описване на длъжност 
и работна среда, възможност за възход и усъвършенстване, сходни професии и 
възможна смяна на професия (хоризонтален аспект), ниво на дейност (основна, 
средна, висша квалификация: вертикален аспект).
6. Пазар на труда:

• ситуация и прогноза (бъдеща перспектива);
• регионална, национална, международна.

7. Предишен опит, наблюдения.
8. Лични изводи и планиране на следващи стъпки за професионално 
ориентиране (до матура и следване).
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7. Писане на план за действие

За плана на действие трябва да се имат предвид основни въпроси и да 
се формулират аналитично всички гледни точки. След това се пристъпва към 
формулиране. 

Забележете: 
Формата е важна, но най-важно е съдържанието. Безсмислено е 80% от времето 

за разработване на план за действие да се отделя за техническо оформление на 
страниците.

8. Разговор с ментора

Обсъжда се общият план на действие, изясняват се проблемните места, 
формулират се следващите допълнения.

9. Написване на белова

Сега следва беловата да се напише на компютър.

10. Публикуване и презентация

Преди да се предаде докладът, той трябва да бъде изпратен за контрол от 
организацията (предприятието). След това консултантът от училището (учител, 
педагогически съветник) трябва да получи екземпляр, за да може да придобие опит, 
който да предаде и на другите ученици.

Форма на доклада, включен в портфолиото:

1. Заглавие с име, адрес, клас. Име, професия на ментора, адрес на мястото (с 
имената на хората за контакт), период на опознаване.
2. Съдържание, в случай че текстът не е разделен на отделни теми.
3. Обем на текста – до 8 страници, формат А4, със свободно място от двете страни, 
номериране на страниците, с правилно цитиране на източници и с бележки, 
специални теми или термини трябва да бъдат подходящо разяснени (речник в 
приложение например).
4. Съдържание на източниците на информация и литература.
5. Приложение (например снимки, скици, таблици, статистики, образователни 
институции, регистър на специалните езикови изрази). 
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Специалности и избор на професия 

Това е една друга изходна точка – да се създаде връзка между учебна 
специалност и професионален път. Вие избирате специалности и професии в 
премисляне кои от тях се асоциират с учебните предмети, в които сте имали добри 
препоръки в училище. Избраните учебни курсове са вече първи резултат на процеса 
на решение. Който се справи добре с това, нерядко се решава да следва в подобна 
област по-късно. От друга страна – важно е какво Ви доставя удоволствие, в какво 
бихте искали да се усъвършенствате.

Първа отправна точка
Професионалните консултанти често разказват, че чуват: „Искам да направя 

нещо с немския.” Това не е учудващо, напротив, специалностите са една първа 
отправна точка и възможност за сравнение на резултатите от учениците, ако те 
мислят за професионалното си бъдеще. Учебните предмети в училище дават добра 
представа за собствените интереси и способности, поради това те играят роля и 
при прием във висши училища. След това винаги често следват избора на кандидат-
студента също в комбинация с избрана специалност, като например специализирани 
курсове.

В Германия ABI7 предлага за това интересна търсачка на учебни специалности: 
в разширеното търсене можете да отбележите любимите си предмети. Като резултат 
– лист от съдържания на ABI, показва се портал, в който желаната специалност има 
важна роля. Въведена ли е думата „немски”, се появяват класическите професии 
като журналист, PR-специалист или учител. Но съвпада също с компютърен 
лингвист, педагог по професионална квалификация и симултанен преводач или в 
професионалната сфера на продуцент (електронни и печатни медии) или търговец 
на маркетинг-комуникация.

Специалности: немски (древни/съвременни езици), математика, 
информатика (биология, химия, физика), астрономия (природознание, география), 
стопанство и право (политика, история, религия, етика), социална специалност, 
психология. 

За да се улесни Вашият старт, предлагаме някои професии, свързани 
с отделните учебни предмети, като избягваме дублиране на професиите при 
различните предмети.

Уч
еб

ен
 

пр
ед

м
ет

Учебно направление Образование за Професионално поле

Н
ем

ск
и

германистика, театър, 
медии, журналистика, 
право

продуцент, хотелиер медии, обществена 
работа, драматургия, 
професии в сферата на 
правосъдието (адвокат 
или съдия), учител по 
немски

7 Последният изпит в гимназиите в Германия се нарича Abitur. Оттам и ABI.  
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Н
ов

и 
ез

иц
и английски, френски,

славянски езици
чуждестранни 
кореспонденти,
търговци на едро и във 
външна търговия

превод, медии, 
обществена работа, 
международни 
икономически 
отношения, учител 
(английски, френски)

Д
ре

вн
и 

ез
иц

и

латински, гръцки, 
философия, история, 
ориенталистика

специалист в медийни и 
информационни служби

работа в областта на 
културата (музеи, 
архиви, библиотеки), 
културолог, учител 
(латински, гръцки)

Ф
из

ик
а

физика, инженерни 
науки, наука за 
материите

оптик, физик-лаборант, 
технически асистент, 
механик, IT-системен 
техник

изследване, 
инженерство, учител 
по физика, учител 
в професионално 
училище

Би
ол

ог
ия

биология, медицина, 
техника за околната 
среда, техника за 
хранителни вещества

биологичен-технически 
асистент, технически 
асистент по околната 
среда,
биолог-лаборант

здравеопазване, 
опазване на околна 
среда, изследване, 
учител по биология, 
учител в професионално 
училище

Ре
ли

ги
я теология, философия свещенослужител професии в църковната 

сфера като свещеник, 
пастор или дякон, 
учител по религия, 
етика

М
ат

ем
ат

ик
а

математика, 
информатика,
стопанска математика,
бизнес информатика,
техническа математика, 
инженерни науки 
(електротехника, 
машинно и строително 
инженерство), 
статистика

търговски професии,
специалист- 
информатик, 
програмист на 
технически софтуер

програмист, ИТ 
сектор, мениджмънт, 
инженерство, учител 
по математика, учител 
в професионално 
училище, застраховане, 
статистика

Хи
м

ия

химия, фармация,
екология, химия в 
хранително-вкусовата 
промишленост

лаборант (в текстилната 
промишленост, 
фотографията, 
физиката, химията, 
биологията)

химически бранш, 
инженерство,
разработване нови 
форми на лекарства, 
учител по химия, учител 
в професионално 
училище

Ге
ог

ра
ф

ия география, 
туристически 
мениджмънт, екология,
геодезия, аграрно 
стопанство

земеделец, 
екскурзовод, 
туристически агент, 
аниматор

хотелиерски и 
туристически бранш, 
екология, геодезия, 
учител по география
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Со
ци

ал
ни

 н
ау

ки
, 

по
ли

то
ло

ги
я,

ис
то

ри
я

социология, 
социална педагогика, 
политология, история, 
психология, педагогика

обслужващи професии,
възпитател,
специалист медии 
и информационно 
обслужване; 
специалист връзки с 
обществеността

изследване на пазарите, 
медии, обществена 
работа, архив (музей, 
библиотека), професии 
в социалния сектор, 
социология, политика, 
история

И
ко

но
м

ик
а

микро- и 
макроикономика,
бизнес информатика, 
инженерство

търговски професии, 
банкер, застраховател, 
специалист по медийни 
и информационни 
услуги

мениджмънт, 
маркетинг, 
изследване на пазара, 
логистика, личен 
състав, човешки 
ресурси, туризъм, 
учител по икономика

И
зк

ус
тв

о история на изкуството,
дизайн, културен 
мениджмънт, терапия 
чрез изкуство, изкуство 

фотограф, декоратор,
златар

медии, архитектура, 
изкуство, мениджмънт, 
учител по изкуство

М
уз

ик
а

музика, пеене, културен 
мениджмънт

продуцент,
специалист по различни 
видове аудиотехника, 
PR в областта на 
музиката

културен мениджмънт, 
музикален бранш, 
учител по музика

Сп
ор

т

наука за различните 
спортове, спортен 
мениджмънт,
медицина, спорт,
журналистика

психотерапевт, 
използващ коне, 
спортен мениджър, 
спортен и фитнес 
търговец

фитнес (здраве), 
рехабилитация,
спортна медицина, 
трениране, медии, 
учител по физкултура

Различните пътища могат да минават през 
еднакво поле на дейност

За много професии има коренно различни пътища на достъп:
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Път към желаната професия
 „Това ми харесва, но не осмисля целия ми живот!” Вие избирате определена 

учебна дисциплина или образование – това означава окончателно професионално 
(само)определение, до пенсия, или широко поле с многообразни и гъвкави шансове, 
различни възможности. Тези две полета не се противопоставят – окончателното 
самоопределение също предполага различни възможности.

 Какво може да Ви е от полза, зависи от различни фактори, например:
• личностно развитие;
• професионални и лични решения;
• промяна в професионалната и работна среда;
• нови технически открития, оказващи влияния върху професионалния живот;
• развитие на пазара на труда.
 Вие се развивате и по време на следването (или професионалното образование). 

Получавате задълбочен поглед в професионалния свят и в кариерния път.
Попитайте и Вашите родители, познати и близки за техния професионален път.

Следването и завършването на образование може да предостави възможност 
за упражняване на много професионални дейности в различни практически области:

Фирмено 
консултиране

Изследване на пазара

Наука и изследване Публицистика/ 
Журналистика

Консултиране по 
професионално 
ориентиране, 

следване, 
oбразование 

Ръководни 
административни 

дейности

Ръководна търговска 
професия

Предприемач

Следване в областта на 
икономическите науки

Консултант Производство/ 
Продукция

Материално 
стопанство/ 
Логистика

Предприемач

Изследване/
Развитие/ 

Конструкция

Технически 
мениджмънт

Планиране на 
дейности, услуги

Публицистика/ 
Журналистика

Следване в областта на 
инженерните  науки
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Примерни предложения за образование и учебни курсове при интерес към 
чужди езици:

Образователна 
област

Чуждоезикови 
познания, 
необходими и 
полезни само при
определени 
дейности

Общи чуждоезикови 
познания са 
нужни, но не са 
жизнено важни за 
професията

Области на работа,
които се намират 
в чуждоезиковата 
област

Училищно 
професионално
образование

международен 
туристически 
асистент

стюард/-еса, пилот 
на самолет

Фирмено 
образование

банков служител,
служител в сферата 
на индустрията, 
служител в 
търговия на едро и 
дребно

експерт в хотел, 
служител по 
патентно право, 
служител по 
мореплаване, 
служител в сферата 
на туризма, 
специалист 
по спедиция и 
логистика

преводач, 
европейски 
секретар, аташе

Професионални 
академии

икономика, 
инженерни науки

с международна 
специализация: 
икономика, 
инженерни науки

при дейности в 
международни 
фирми и 
организации: 
икономика, 
инженерни науки

Специални висши 
учебни заведения

икономика, 
инженерни науки, 
митническо 
управление, 
индустриално 
инженерство

с международна 
специализация: 
икономика, 
инженерни науки, 
чуждестранна 
служба

преводач, при 
дейности в 
международни 
фирми и 
организации: 
икономика, 
инженерни науки

Университети икономика, 
инженерни науки, 
стопанство, 
инженерство, 
макроикономика, 
природни науки

с международна 
специализация:
икономика, 
инженерни науки, 
стопанство, 
макроикономика, 
природни науки, 
филологии, 
културология

преводач, учител, 
филолог; при 
дейности в 
международни 
фирми и 
организации: 
икономика, 
инженерни науки, 
стопанство, 
макроикономика, 
природни науки
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Самооценка и тестова процедура

Тестове в Бюро по труда и консултации в кариерни центрове
 В рамките на съветването в професионалния център за завършващи можете 

да се запишете за провеждане на тест-процедура, който дава добра обратна връзка за 
Вашите успешни перспективи в една определена учебна област. Съществуват тестове 
за следните учебни сфери: 

• информатика;
• математика;
• инженерни науки;
• естествени науки;
• право;
• езици;
• литература;
• икономика.
Продължителността е около 2 часа, тестовете са безплатни. 
 
Психологически тест за годност
Ако все още не сте решили в коя учебна област или професионална сфера 

желаете да се развивате и считате, че ще бъде полезно да придобиете по-голяма яснота 
за Вашия професионален профил, можете да се запишете за кариерно консултиране, 
провеждане на психологичен тест, след който получавате подробна оценка на тестовите 
резултати, които се обсъждат в детайли. 

Процедура на самооценяване
Например Explorix
Този тест съдържа въпроси от различни сфери на интерес и предлага професии, 

съобразно отговорите. Можете да получите безплатно теста „Explorix” във форма на 
тетрадка от Вашия професионален консултант или под формата на он-лайн тест, който 
се заплаща8. 

Друг такъв пример е „Наръчник по професионално консултиране“ на Я. 
Мерджанова (2001) и MAPP9.

Работни семинари за намиране на решение
Например семинар за определяне на целите за избор на обучение и професия.
В тези многодневни семинари се разработват в група, под напътствието на 

специалист (учител, консултант), Вашите индивидуални способности и цели10. Поле за 
подобни дейности са часовете на класния ръководител.

8 Други тестове за самооценка на интересите и дейности ще намерите в Интернет на 
www.studieninfo-bw.de, www.was-studiere-ich.de.
9 http://www.mappbg.com/read.php?name=testovete&lang=bg 
10 Информация за ZOS ще намерите под www.zos.schule-bw.de  
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Какви таланти имам и какво искам да направя с тях?
Нашето настояще е свързано с нашето минало – когато човек прави 

избори, той се „допитва” и до миналите си преживявания 

Негативни събития (преживявания) в моя 
живот

Предполагам, че могат да се отразят в 
бъдещото ми развитие като

Позитивни събития (преживявания) в моя 
живот

Предполагам, че могат да се отразят в 
бъдещото ми развитие като

Приличам си със своите приятели по:
1.
2.
3.
4.
5.
Приличам си със своите родители по:
1.
2.
3.
4.
5.

Бих искал/а да приличам нa ___________________, защото  _______________
____________________________________________________________________________

Основното, по което се различавам от моите приятели, е:
1.
2.
3.

Основното, по което се различавам от моите родители, е:
1.
2.
3.

Бих искал/а да се различавам от (майка, баща), _________________, защото 
____________________________________________________________________________

Бих искал/а моето професионално развитие да подпомогне семейството, 
приятелите ми, обществото, държавата като _______________________________
____________________________________________________________________________

Вие сте достигнали до най-трудната точка в целия процес на избор на професия: 
да разберете какво искате и какво можете.
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 Тези две неща трябва да се синхронизират заедно – често искаме да правим 
нещо определено, например да отидем на обиколка с оркестър, да бъдем футболна 
звезда или супер звезда. Ако обаче не можете да пеете или да играете футбол, тогава 
това е желание, което няма да се осъществи поради липса на способности.

 Важи и обратното: може би притежавате музикален талант, но ако не Ви 
доставя удоволствие музиката, никога няма да свирите, да пеете добре.

Затова също така е важно да намерите яснота по въпросите: „Какъв ще бъда?” 
и „Какво мога?”

Портфолиото Ви помага и показва стъпките, по които да вървите. 
Когато човек планира своята професионална кариера, е добре да си 

отговори на следните въпроси:

Какво МОГА? Какво ИСКАМ? Какво ще 
ТРЯБВА да 
направя?

Какво ще 
направя, ако НЕ 
УСПЕЯ?

Кой (какво) 
може да ми 
помогне?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Поставям на 1, 2 и 3-то място следните ИСКАМ и МОГА (най-добре):

Да решите „Какво искам?”, е много важно.
Вероятно си мислите: „Как трябва да взема окончателно решение? Ами ако има 

нещо по-добро? А ако пропусна нещо?”
Във Вашия професионален път ще установите, че няма „най-добро и най-

перфектно” – вероятно ще Ви се открият повече верни пътища – ние постоянно се 
развиваме в живота си. Става ясно, че целите се променят, но е важно да разберете 
защо в момента на решение решавате едно, а не друго.

Във връзка с това е полезно да записвате в портфолиото всичко, което 
обмисляте.

Да пристъпим към отговора на въпроса: „Какво искам?”

Представете си 1 ден след 10 години.
Как изглежда този ден? Къде работите? В бюро? В ателие, работилница? 

Навън, на чист въздух? Имате ли много работа с хора? Работите ли в екип? Колко 
отговорности поемате, как работите самостоятелно? Пътувате ли много? Как изглежда 
професионалният ви живот? 

Какви ценности Ви дава вашата професия в живота? 
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Имали ли сте по-рано желана професия? Какво Ви харесваше в нея? Защо се 
отказахте от нея?

Какви теми в медиите (телевизия, ежедневници, списания, Интернет) Ви 
интересуват?

Потърсете отново какви професии съществуват. 
Погледнете обявите за работа в големите вестници. Какви оферти за работа Ви 

харесаха? Какво точно Ви впечатли в тези оферти?
Също има различни тестове за интереси в Интернет11.
Професионалното консултиране в Бюрото по труда и в кариерните центрове са 

на Ваше разположение за отговор на въпроса: „Какъв ще съм?”
 
Друга отправна точка са Вашите способности и отговор на въпроса: „Какво 

мога?”
Естествено Вашите оценки в училище показват какво можете добре, но само 

това не е достатъчно, за да имате цялостна представа за себе си – много показателни 
могат да бъдат Вашето хоби и личните постижения.

Така можете да изведете например от хобито „игра на футбол”, че можете 
да работите добре в екип, да поемате отговорност, да намирате отправна точка и 
планирате вземането на решения, да мотивирате другите и да бъдете във форма.

„Доказателствата”, че МОГА, са (опишете ситуация, процес на формиране, 
дейности, сертификати и т.н.)  ________________________________________________
           Мога да използвам в бъдеще моето МОГА като  _________________________
            За постигането на желаната професия, бих „изпробвал” („ново” поведение, 
действие, инициатива, умения и т.н.  ________________________________________
____________________________________________________________________________
          Професиите, които свързвам с тези характеристики, са: ________________
____________________________________________________________________________

Продължаваме с таблицата 
ИСКАМ, защото  ______________________________________________________

____________________________________________________________________________
           Свързвам ТРЯБВА по-скоро с:

Формално образование (традиционно) – курсове, лекции, литература, защото  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
           Неформално, защото  __________________________________________________
____________________________________________________________________________

С различни цветове отбелязвам връзката между това:
Кое ИСКАМ, можете да свържете с МОГА?
Кое ИСКАМ, можете да свържете с ТРЯБВА, тъй като все още не можете?
Кое МОГА, съвпада с ИСКАМ, но все пак ще ТРЯБВА да предприемете стъпки 

за по-добри възможности, усъвършенстване?
Кое МОГА, бихте могли да свържете с предприемането на стъпки, ако НЕ 

УСПЕЯ?
Кое, ако НЕ УСПЕЯ, бихте могли да свържете с търсенето на подкрепа от 

някого, нещо?

11 Например: www.explorix.de,www.was-studiere-ich.de  
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Професионално и кариерно консултиране –
информационни семинари в училище 

Професионалните консултанти на Бюрото по труда и кариерни консултанти 
по време на учебния процес от ВУ могат да посетят Вашето училище в 11–12 (или 
7–8) клас, а в различни информационни семинари бихте могли да разберете всичко 
за образованието, следването и професията.

Следните въпроси могат да Ви помогнат преди или след приготовленията 
за такъв семинар.

Знаете ли вече дали бихте желали да следвате, или да завършите професионално 
образование?

Какво знаете за различните специалности и професии?

Какво знаете за видовете висши училища?

Какво можете да учите в дадено висше училище?

Как кандидатствате за дадено следване или професионално образование?

Достатъчни ли са Вашите училищни и извънучилищни постижения за определено 
образование, за следване?

Как можете да финансирате обучението си?

Искате ли след завършване на училище да направите първо една доброволна 
социална година12  или да прекарате известно време в чужбина?

Кои други въпроси искате да изясните?

Какви са Вашите следващи действия (консултативен разговор в центровете за 
професионална консултация, практика, събиране на още информация, участие в 
семинар за професионална ориентация и други)?

Професионално и университетско консултиране – 
подкрепа в следването и професионална реализация

Най-късно в 12 клас – след като сте провели практиката, посетили сте 
мероприятие по случай празници на висшето образование (24-ти май, 8-ми 
декември) и сте събрали много друга информация – е рационално да ползвате 
предложенията за професионално ориентиране на завършващи на Бюрата по 
труда, както и кариерни центрове, свързани със следването във висше училище. 
Консултантите отделят време, за да направите заедно „междинна равносметка”, да 
планирате следващите стъпки в следването и професията и да Ви бъде предоставена 
необходимата информация.

 
12 В Германия тя е задължителна – момчетата могат да отбият военната си служба. В 
България е възможна реализацията на доброволчество – различни проекти развива CVS 
(Международна доброволческа служба). 
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Записване за консултация:
• бюро по труда – професионално ориентиране за кандидат-студенти13

• кариерни центрове в университетите14

Консултацията: „Какво можете да очаквате? 
С какво може да Ви бъде полезна?”

Ето пример за протичане на консултация.
Елена Е. е кариерен консултант15 за академични специалности на Бюрото по 

труда. Тя разговоря с П. М., 18-годишен, с много интереси и нуждаещ се от помощ при 
избор на подходяща специалност16.

По време на консултацията П. М. е 12 клас в гимназия. Той е участвал в часове 
за запознаване и избор на професия в училище, информирайки се за различни 
специалности. П. М. иска както да следва, така и да работи в чужбина. Той си е записал 
час за консултация, тъй като се нуждае от помощ при избирането на специалност 
– вече разполага с много информация за различни специалности, но иска подкрепа 
при оценяването на отделните специалности и коя специалност е най-добра за него. 
Би искал да се занимава с чужди езици, музика, биология, фармакология, медии, 
филми или преподаване.

Днешната му цел е да разбере коя специалност е най-подходяща за него.
Консултантът проверява дали П. М. наистина знае за специалностите. Това е 

така и младият мъж има действително нужда от помощ при своя избор. Затова двамата 
разработват заедно критериите за професионален избор. Консултантът записва важни 
моменти като: заплащане, възможност за кариера, време за семейство, сигурност в 
работата – тя слага пред П. М. карти17, на които това е записано, и го подкрепя при 
намирането и отговарянето на конкретни въпроси.

 Елена иска да знае: „Когато мислите за Вашата бъдеща професия, какво е 
важен критерий за Вас?” и насочва: „Важно ли е да печелите много пари, или това не 
е водещото? Колко е важно да изучите професия, в която да имате сигурно работно 
място? Каква роля ще играе професията във Вашия живот? Важно ли е регулираното 
работно време?”

Важни критерии:
 Пред П. М. се намират всички карти с важни критерии и той трябва да ги подреди, 

като най-напред поставя най-важните за него критерии, а най-маловажните последни:
1. Кариера, възможност за развитие.
2. Регулирано работно време.
3. Самостоятелна работа.
4. Заплащане.
5. Сигурност на работното място.
6. Възможности за професионална квалификация.
7. Време за семейството.

13 Във всяка община в България има Дирекция “Бюро по труда” – повече информация на: 
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=11/04&WA=Maps.asp 
14 Листа на местата за консултиране в университетите в Баден-Вюртемберг: 
www.studieninfo-bw.de. За България: http://careercenters.staj.bg/  
15 За Германия позицията е консултант за академични специалности в Бюрото работа. 
16 За улеснение и за придобиване на представа за една такава консултация, ABI протоколира 
срещата (www.abi.de.).  
17 Инструментариум, който улеснява процеса на консултиране.  
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Могат да бъдат измислени и други критерии, но тези са най-важните за П. М. 
и точно в тази последователност. След претегляне на критериите той е изненадан, 
че е избрал кариерата на първо място. Досега не му е било ясно, че например 
критерият „сигурност на работното място” е по-малко важен.

В по-нататъшното протичане на разговора се изясняват специалностите, които 
отговарят на критериите на П. М., за да му се помогне при вземането на решение 
Ако учи фармация например и по-късно работи в областта на изследванията на 
нови медикаменти, е вероятно да няма регулирано работно време, защото може би 
трябва да прави допълнителни часове по време на уморителни проектни фази. Това 
е така и в много професии в сферата на медиите.

 Ако обаче работи като фармацевт в аптека, ще има добро регулярно работно 
време.

В заключение става ясно, че П. М. се интересува най-вече от чужди езици, 
както и от областта на фармацевтиката и биологията.

Другите учебни направления междувременно са отхвърлени от него. П. 
М. се колебае дали може да издържи изпит в тези курсове в даден университет. 
Консултантът го съветва да участва на тест с профил природни науки при Бюрото 
по труда. Това предложение се приема от П. М. Елена Е. уговаря среща и кани 
писмено П. М. за теста. Изчаква се 3–4 седмици.

След теста идва ред на разговора с консултанта. П. М. взима теста вкъщи. 
Като подготовка за следващия час по професионално ориентиране той си записва 
примери за различни предимства и недостатъци на подходящите специалности, 
отговарящи на неговите критерии. Отговорите следват от собствена гледна точка, 
но също и от външна гледна точка, като например на родители и приятели, като се 
съветва също за тяхното мнение. С резултата от теста и помощните средства при 
следващата среща се работи още по-интензивно за намиране на решение за избор 
на дадена специалност.

В този процес на консултиране можете да зададете своите въпроси и да 
бъдете сигурни, че ще бъде запазена конфиденциалност.

Ден на „отворени врати” за кандидат-студенти
Денят на отворени врати за кандидат-студенти е една отлична възможност да 

се запознаете с различни специалности и учебни курсове. Повечето висши училища 
предлагат разнообразна програма в този ден18. Затова е важно да се помисли над 
отделните предложения, кои семинари ще се посетят – за някои е необходимо 
предварително записване. 

Моите размисли

За кои специалности желая да се информирам?
1. 
2. 
3. 
4. 
5.

18 Програмите на висши училища за отделни дни на отворените врати може да откриете 
на: www.studieninfo-bw.de, а за България – на сайтовете на всички висши училища. 
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В кои висши училища?
1. 
2. 
3.

Необходимо ли е предварително записване?

Мога ли да предприема нещо съвместно със съучениците си? 
 
Получавате обзор за учебен курс, предмет и можете да запазите впечатления 

за по-късна сфера на работа, възможност за учение и перспективи пред абсолвентите. 
Можете да посещавате лекции и да се запознаете с начина на предаване на учебен 
материал. Много висши училища имат също справочници и дават възможност за 
пряко наблюдение на обучителния процес.

 Идея за „Час на класа” е отправяне на покана към завършил ученик, 
вече студент, който да представи своята специалността и идеите си за бъдеща 
реализация:

  
Моят учител по физика ми се обади и ме попита дали искам да организирам 

неговия ден на отворени врати за 12-окласници. Веднага се съгласих. В началото 
направих кратко въведение за университета. След изнасянето на увода от 
консултантите и професорите отговорих на последвалите въпроси. Тази задача, 
която ме постави в ролята на ментор, ми достави голямо удоволствие. 

Маркус  Д., студент по електротехника, V семестър

В 11-и клас в училище дойде г-жа Х., кариерен консултант. Тя ни информира 
за учебните и професионалните възможности, както и за информационните и 
консултантски услуги. Към дните на отворени врати се организират и семинари 
за учебни и професионални области. Освен това се канят специалисти от висши 
училища, икономисти и администрация. Важно е, че нашите консултанти чрез 
г-жа Х, осъществиха семинари за решения.

Студент
 

Проучване на учението и професията

Коя специалност проучвате? 

Каква степен на образование получавате в тази специалност? 

Какво можете да учите в тази специалност? 

Как е регулиран приемът за тази специалност?

Колко време продължава следването?

Какви са възможностите за финансиране на обучението?

Задължително ли е провеждането на практикум?
Не _____ Да _____  Период, продължителност _____

1. За започване на следването – необходим ли е цял практикум или само част 
от него?  ____________________________________________________________
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2. По време на следването? ___________________________________________
3. След следването?  _________________________________________________

Съдържание и какви задачи са предвидени в практикума?  _______________
__________________________________________________________________________

Съществуват ли допълнителни изисквания за специалността, която сте избрали?

Опишете накратко по-важното от съдържанието на специалността

Каква комбинация от предмети е възможна?

Кои учебни предмети са особено важни за тази специалност?

Какви възможности за пребиваване в чужбина са предвидени по време на 
следването?

С какви трудности смятате, че ще се срещнете в началото на следването?

Предписани ли са след края на обучението допълнителни учебни часове? 
* например условия за подготовка, стажантство и др.

Дa________________  Не________________

Опишете накратко: съдържание, продължителност и приключване:

В какво се състои основната професионалната задача? Какви са основните 
дейности?

Какви са актуалните перспективи за работа и професионална реализация след 
дипломирането?

Колко (приблизително) се печели с тази професия?
* например в началото на професионалната дейност и след няколко години

Начална заплата:____________      След 5 години:____________ 

Каква въвеждаща литература има към тази специалност?

Информационни източници:

Равносметка за кандидатстудентския информационен ден

Какво Ви хареса най-много в този ден?

Съвпадат ли Вашите очаквания с това, което чухте?

Как оценявате сега специалността, която сте избрали, и защо?
Сигурен/а съм, че това искам да следвам  ______________________________
Не съм абсолютно сигурен/а, че това е „моята” специалност  ____________
Интересувам се от друга специалност  _________________________________
Защо?  _______________________________________________________
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Каква е другата алтернатива пред Вас?

Какви други въпроси трябва да бъдат изяснени?

Какво е Вашето мнение?
Моля, прочетете следните изказвания. Ако сте съгласни, поставете кръстче 

в първата графа – А. 

А П Р

Мъже и жени са еднакво годни за всички професии?

Мъжете в социалните професии са еднакво годни 
както жените?

Жените могат да ръководят една фирма точно 
толкова добре, колкото мъжете?

Момичетата имат езикова дарба?

Момчетата имат техническа дарба?

Жените в техническите професии са еднакво годни 
като мъжете?

Как оценявате мнението на своите приятели? Сложете кръстче в 
графата П – приятели, ако те са съгласни с даден въпрос.

Какво е мнението на Вашите родители? Сложете кръстче в графата Р 
– родители, в случаи, че те са съгласни с даден въпрос19.

Следващи стъпки
Сега Вие придобихте представа за висшето училище, кои специалности водят 

до Вашата цел и са в синхрон с Вашите способности.
Преди да решите окончателно да следвате в дадено висше училище, трябва 

да си изясните на място дали Вашите представи за студентския живот и учебното 
съдържание съвпадат с реалността.

Това означава например:
• Какво е учебното съдържание?
• Намират ли пресечна точка представите за следването и това, което Ви 

предстои в живота?
• Какви възможности за задълбочаване на знанията се предоставят?
• Какви специализации можете да изберете?
• Колко големи са групите в отделните лекции?
• Как протичат семинарите, практиката и т.н.?
• Какви подпомагащи курсове съществуват в университета (например 

подготвителни курсове по математика и физика, подготовки за изпити, 
консултации, подпомагане при престой в чужбина)?

19 Други източници на информация: www.tastemint.de, www.girls-day.de, www.idee-it.de, 
www.be-ing.de, www.kompetenzz.de, www.taste-for-girls.de, www.lizzynet.de, www.frauen-
machenkarriere.de За България: http://www.nasas-org.com/index.php?option=com_content
&task=view&id=13&Itemid=23 – жени в аграрни науки.  



88

• Има ли срок за изпитите?
• Колко пъти може да се полага даден изпит?
• Кои са дисциплините, които са задължителни, за да може да се посещават 

други?

Много учебни заведения организират информационни мероприятия за 
изясняване на тези въпроси. Ако не се предлагат подобни занятия или не можете да 
вземете участие в такива, то тогава на Вашите въпроси може да отговори съветник 
(ментор, консултант) за Вашата специалност. За успешното следване допринася 
също така и приемане на мястото, където следвате – „живеенето” трябва да е наред, 
да имате свободно време, партита и развлечения. Затова е добре да говорите със 
студенти за социалната среда и да придобиете представа за него. В някои висши 
училища можете да намерите студент-ментор, както и интересно предложение за 
следване на дадено място, което ви е непознато. Добре е да отидете лично – само 
така ще можете да прецените дали Ви харесва или не20. 

 
Реализиране на избора за следване

Вече имате конкретна представа за различните форми на обучение и 
специалности, които водят до Вашата професионална цел.

Тези различни възможности трябва да бъдат подредени в определена 
последователност. Какво Ви харесва най-много? По-лесно е да се направи листа 
с различните възможности и да се запишат техните предимства. Обмислете също 
и различните образователни, задълбочени съдържания, но и социалната среда на 
мястото на следване. Когато имате план кои специалности в кой университет ви 
водят до вашата цел, трябва да пристъпите към кандидатстване.

  
Записване

Висшите училища имат различни изисквания към кандидатите. Може да има 
и различни процедури за избор, както и различни условия, като предварителна 
практика например, които са необходими при кандидатстване21.

Трябва да:
• можете да прецените шансовете си за дадена специалност;
• знаете какви други алтернативи имате;
• проведете разговор със съответния професионален съветник на Бюрото по 

труда или с кариерен консултант, учител;
• разберете възможностите за финансиране – докога можете да подадете 

молба за професионална стипендия по време на обучението22, 
• Трябва да имате представа за следното:

• Какви разходи ще са необходими за следването?

20 Вижте също www.abi.de – панорама на висше учебно заведение.
21 Добър поглед над сроковете за кандидатстване и избирателни процедури можете 
да придобиете в Интернет: www.studieninfo-bw.de, www.arbeitsagentur.de., KURSNET/
BERUFENET, www.hochschulkompass.de, www.studienwahl.de и естествено директно от 
Интернет-адреса на висшето училище. 
22 В Германия е актуален въпросът: “Докога трябва да кандидатствате за BAfoeG?”– за BA-
foeG отговарят университетите, а за професионалното подпомагане по време на обучение 
– бюрото по труда. По-подробна информация ще получите на: www.studieninfo-bw.de, www.
bafoeg.de 
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• Дали библиотеката е добра (предлага ли всички учебни материали)?
• Какъв е стандартът на живот в района?

Кое е правилното висше учебно заведение за мен?
Професионалният консултант посочва възможности за информиране преди 

следването, за да се улесни изборът23, например:
Клавдия: 
„Искам да следвам, но живея в малък град и затова ще трябва да се изнеса 

от нас със сигурност? Как мога да разбера кое висше учебно заведение е подходящо 
за мен? Има ли разлики? И мога ли да се преместя при евентуален грешен избор?”

Консултант: 
„Добре, разбирам, че една промяна, като местенето в друг град, поражда 

притеснения, тъй като човек напуска своя дом, родители, братя и/или сестри, 
приятели и познатата си среда. За да разберете в кой университетски град искате 
да кандидатствате, препоръчвам следният плавен подход:

Първо поглеждате справочниците, в „Studien und Berufswahl”24, където 
се предлага избраната специалност. После сортирате предложенията, които са 
подходящи за Вас. Къде бихте искали да следвате – в голям или малък университет. 
В по-малкия обикновено човек по-бързо създава контакти, но от друга страна дори 
и в столицата бихте се ориентирали най-късно до втория семестър.

На Интернет страниците на избраните от Вас университети вижте точно 
какво предлагат те. Например: Има ли чуждоезиково обучение, свързано с вашата 
специалност? Има ли възможност за придобиване на ключови квалификации? Има 
ли много партньорски висши училища и чуждестранни контакти? Какви ограничения 
за записване е имало миналата година? (могат да се променят). Вашата листа с 
желани от Вас места става със сигурност по-малка. Важно е също предлагат ли 
се достатъчно възможности за практика? Ако целта е да станете журналист, то за 
Вас би било по-лесно в един голям град, което не означава, че и в малък не бихте 
имали възможност за развитие.

Тогава отидете в професионалния информационен център на Бюрото по 
труда или просто седнете пред Вашия компютър и задайте www.abi.de: за много 
университети ще намерите т.нар. университетска панорама.

Освен изготвената от Вас листа с допадащи Ви университети, погледнете 
внимателно и класацията за най-елитните университети25. Критерии като 
организация на следването, подпомагане и технологизация дават допълнителен 
тласък на Вашето решение.

  Списанията и Интернет-страниците могат да почакат – затова би трябвало 
да посетите избраните от Вас висши училища по време на текущия семестър, да 
посетите лекции и да поговорите със студентите и да си изградите собствено мнение. 
Как се говори тук? Харесва ли Ви архитектурата? Дават ли Ви хората учтиво подробна 
информация? Направете възможно най-рано среща за кариерно консултиране. 
Попитайте за срокове при кандидатстване за студентско общежитие.

23 http://www.helpos.com/links/university.php - всички висши училища в България.
24 www.studienwahl.de
25 www.das-vanking.de  
В България такава класация ще бъде публикувана през 2011 г. – 
http://www.amtv.bg/index.php/bul/Novini/Top-10-na-b-lgarskite-universiteti 
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Когато Вашия избор не Ви хареса, може да се опитате да се преместите 
– съществуват борси за смяна на места за следване например. Когато искате 
да се преместите в по-горен семестър, трябва да си изясните дали е възможно 
преместване, дали положените изпити ще бъдат признати и т.н.

Когато вече сте записани като студент, посетете колкото може повече 
информационни мероприятия. По-късно можете да сортирате ненужната за Вас 
информация – това важи също и за запознанствата. Запомнете участниците във 
въвеждащите семинари и про-семинари26 – за разлика от училище, в повечето има 
студенти от различни семестри. Поканете след един такъв семинар някой на кафе, 
вземете участие в работни групи, въпреки че сам работите по-добре. 

Опитайте се да откриете предимствата на големия град, на независимия 
живот и се радвайте на живота.”

Старт на следването
Вече сте студент и следването започва много скоро. Трябва да се изяснят 

няколко организационни въпроса, за да бъде успешен стартът.
Трябва да се изясни следното: 
• Кога започва следването?
• Къде ще намерите своя образователен план?
• За кои лекции трябва да се запишете? 
• На кои лекции трябва да присъствате задължително?
• В много университети има въвеждащи курсове и семинари, които би 

трябвало да улеснят следването Ви. Там можете да си изясните всички въпроси и 
да се запознаете с колегите, курсовия ръководител. 

• Често се предлагат опреснителни курсове (например по математика), но 
всяко висше училище информира за тях при записването. 

• Учителите и кариерните Ви пожелават много успехи и радости по време на 
следването.

BERUFE.NET – Връзката за професии27

• Описва подробно професиите от А до Я, от съдържание на образованието 
до задачи, дейности, изисквания за прием, възможности за реализация и за 
заплащане, перспективи, алтернативи.

• Илюстрира професията със снимки.
• Посочва правните норми за съответните професии.
• Дава насоки към други извори на информация.

KURS.NET28

KURS.NET е най-голямата база данни в Германия в областта на професио-
налното обучение с 400 000 предложения и 14 000 образователни възможности. 
KURS.NET се поддържа от Бюрото по труда в Нюрнберг. То информира ежедневно 
и безплатно за възможности за професионално обучение – през цялостен поглед 
върху пазара на образование до детайлна информация за даден семинар. Особено 
се акцентира на професионалната преквалификация. Публикуват се всички курсове 
със свободен достъп и минимална продължителност от 4 учебни часа.

26 За България става въпрос на първата среща при откриване на учебната година. 
27 http://berufenet.arbeitsagentur.de / (http://www.kakvidastanem.bg/) 
28 http://infobub.arbeitsagentur.de/kurs/index.html 
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JOBBOERSE29

Целесъобразно и бързо намиране на работа или място за професионално 
образование, което отговаря на личните представи. Фирми могат да публикуват 
обяви за свободни работни места и да намерят подходящи кандидати.

Списание „Studieren in Baden-Wuerttemberg”30

Информационен семинар „Инженерите имат бъдеще”. Информационните 
семинари на тема инженерни специалности и професионално ориентиране 
предлагат възможност за ученици да се информират и консултират за различните 
професии в техническата област. Освен това се дава поглед върху професионалните 
възможности и шансове на инженери и други технически професии. Целодневни 
семинари се провеждат в сътрудничество с висши училища, професионални 
академии и фирми от металната и електроиндустрия, както и други сдружения и 
институции31.

SIA – ученик-инженер-академия
Ученик-инженер-академия се предлага от Sudwestmеtall във взаимодействие 

със училища, университети и фирми. SIA позволява ранна професионална ориентация 
за подсигуряване на бъдещите инженери в Баден-Вюртемберг. В програмата са 
включени: практическо обучение във фирми, проектна работа и тренинг на ключови 
компетентности (например работа в екип)32.

JUNIOR – Млади предприемачи инициират, организират, реализират
Проектът JUNIOR, проведен от Институт за немско стопанство, Кьолн, 

стимулира предприемаческо и бизнес мислене в учениците от всички училища в 
9-и клас. Те поемат отговорност в рамките на една учебна година. Най-добрите 
идеи и дейности се награждават годишно в рамките на държавни конкурси. В много 
гимназии в Баден-Вюртемберг JUNIOR е неразделна част от учебната програма по 
предмета „стопанство (икономика)”33.

Бихте могли да потърсите още източници и актуални събития34, които да Ви 
дадат необходимата информация и да Ви насочат.

Също така, можете да проявите творчество и да допълвате предложеното 
портфолио – то е само рамката, идеята, но от Вас зависи да придобие смисъл 
и уникалност.

29 http://jobboerse.arbeitsagentur.de  
30 Атуално издание се раздава на ученици от 12-ти клас – сайтове за актуална 
информация:  www.studieninfo-bw.de, www.studienwahl.de. 
31 www.technik-bw.de
32 www.sia-bw.de, www.technik-bw.de 
33 www.juniorprojekt.de. За България: www.jabulgaria.org – Junior Achievement Bulgaria.  
34 За България: „Фестивал на образованието”, Кариери и др. 
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Автобиографията – нашето първо „лице” пред бъдещия 
работодател*

Практически съвети за създаване на автобиография

• Опитайте се да поднесете информацията възможно най-ясно и разбираемо.
•  Не я представяйте в параграфи.
•  Бъдете честни и не забравяйте, че ако Ви поканят на интервю, ще трябва да 
отстоявате написаното в автобиографията.
•  Избягвайте поставянето на картинки, клипартове, както и писане с различни 
цветове.
•  Не изброявайте лични препоръки.
•  Използвайте различни символи, в случай че изброявате.
•  Направете повторен прочит и проверете за стилистични и граматически 
грешки.
•  Избягвайте да поставяте фонове.
•  Използвайте ключови думи.
•  Не използвайте абревиатури и съкращения.
•  Наблегнете на Вашите лични постижения. 

Активни глаголи

Когато създавате своя автобиография, използвайте глаголи, с които да
демонстрирате активност. Ето и някои от най-често използваните:

• Постигнах
• Администрирах
• Завърших
• Приключих 
• Финализирах
• Консултирах
• Анализирах
• Назначавах
• Оценявах
• Извършвах одит
• Централизирах
• Сертифицирах
• Провеждах
• Планирах
• Развивах
• Насърчавах
• Създадох 

• Подобрих
• Повиших
• Инициирах
• Управлявах, 
• Ръководих
• Произвеждах
• Докладвах
• Извършвах супервизия
• Проучвах
• Тествах
• Обучавах
• Спечелих
• Подбирах 
• Прогнозирах
• Генерирах
• Имплементирах
• Разширих

Ако при кандидатстването Ви се изисква европейски формат
 на автобиография, то той има следния вид и можете да го намерите

на интернет адрес: http://sf.mon.bg/CV-BG.doc

* Превод и адаптация на материали от „Стратегии на успеха” (Strategies of  Success, 
Manpower Inc.). 
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Европейски формат на 
автобиография

Лична информация

Име [Фамилно, Лично, Бащино]

Адрес [ул., №, гр./с., пощ. код, държава]

Телефон

Факс

E-mail

Националност

Дата на раждане [ден, месец, година ]

Трудов стаж

• Дати (от–до) [Добавете отделен параграф за всяка длъжност, 
която сте заемали, като започнете с последната.]

• Име и адрес на работодателя

• Вид на дейността или сферата 
на работа

• Заемана длъжност

• Основни дейности и 
отговорности

Образование и обучение

• Дати (от–до) [Добавете отделен параграф за всеки курс, който 
сте завършили, като започнете с последния.]

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения

• Наименование на придобитата 
квалификация

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо)

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в 
професията, но не непременно 
удостоверени с официален 
документ или диплома.

Майчин език

Други езици [Език]

• Четене [Определете нива: отлично, добро, основно]

• Писане [Определете нива: отлично, добро, основно]

• Разговор [Определете нива: отлично, добро, основно]
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Социални умения и 
компетенции

[Опишете тези компетенции и посочете къде са 
придобити.]

Съвместно съжителство с 
други хора в интеркултурно 
обкръжение, в ситуации, в 
които комуникацията и екипната 
работа са от съществено 
значение (например в културата 
и спорта) и др.

Организационни умения и 
компетенции

[Опишете тези компетенции и посочете къде са 
придобити.]

Координация, управление и 
администрация на хора, проекти 
и бюджети в професионалната 
среда или на доброволни 
начала (например в областта на 
културата и спорта) у дома и др.

Технически умения и 
компетенции

[Опишете тези компетенции и посочете къде са 
придобити.]

Работа с компютри, със 
специфично оборудване, машини 
и др.

Артистични умения и 
компетенции

[Опишете тези компетенции и посочете къде са 
придобити.]

Музикални, писмени, 
дизайнерски и др.

Други умения и компетенции [Опишете тези компетенции и посочете къде са 
придобити.]

Компетенции, които не са 
споменати по-горе.

Свидетелство за управление на 
МПС

Допълнителна информация [Тук включете всякаква допълнителна информация, 
която може да е уместна, напр. лица за контакти, 
препоръки и др.]

Приложения [Опишете всички приложения.]
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Мотивационно писмо*

Обикновено, когато кандидатствате за свободна работна позиция, изискват 
от вас автобиография и мотивационно писмо. Основните цели, които трябва да 
следвате при създаването му, е да провокирате интереса на работодателя, да 
покажете съответствие между притежаваните от вас знания и умения и изискванията 
за заемане на позицията. Много важно също е да разберете предварително от какъв 
тип хора има нужда конкретният работодател и да го убедите, че вие сте кандидатът, 
който ще се впише успешно в организационната среда и ще допринесе за успеха 
на компанията. Мотивационното писмо трябва да е кратко, но силно представяне, 
не по-дълго от една страница (формат А4). Когато пишете мотивационно писмо, 
наблегнете на постиженията ви, вместо да описвате себе си с различни, нищо 
неказващи етикети като високомотивиран, амбициозен, креативен, убедителен и 
т.н. Ето и основните правила за съставяне на мотивационно писмо:

Параграф 1

В първия параграф посочете позицията, за която кандидатствате, откъде сте 
разбрали за нея и причината, поради която кандидатствате. Пример:

За обявената позиция „Специалист в Call center във Вашия новооткрит офис 
в Стара Загора. За него разбрах от сайта … Много съм заинтересован от позицията 
и вярвам, че придобитият опит в подобна среда ще бъде изключително ценен за 
мен.

Параграф 2

Вторият параграф цели да убеди работодателя, че ще можете да се справите 
с работата, чието естество предварително трябва да сте проучили много добре. 
Обяснете мотивите си за кандидатстване в съответната компания. Те могат 
да бъдат най-различни: сектор, в който компанията оперира, възможности за 
развитие, работна среда, стандарти на работа и др. Включете информация за 
задължения, които сте изпълнявали и са близки с профила на позицията, и най-
важното – ваши високи постижения. Те показват ценност в очите на работодателя 
и дават ориентир за вашето бъдещо представяне и принос към организацията. За 
да звучите убедително, подкрепете личните постижения с конкретни факти (числа, 
статистики, проекти). Пример:

На моята настояща позиция аз съм ръководител на екип в Call center 
на голяма телекомуникационна компания, където прогресирах от оператор 
база данни, в последствие оператор в Call center до настоящата роля, която 
изпълнявам. Моите отлични комуникативни умения, писмени и вербални, както 
и компютърна грамотност допринесоха за бързия ми напредък в работата. 
Неколкократно успявам да се класирам на челни места във фирмената 
класация „Топ 10 на най-добрите специалисти по обслужване на клиенти“. Като 
ръководител на екип развих умения за обучение и менторство на агентите в 
* Превод и адаптация на материали от „Стратегии на успеха” (Strategies of  Success, 
Manpower Inc.). 
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Call center, които ще ми помогнат да се впиша във Вашата специфична култура 
на вътрешно обучение и фокус към клиентите. 

Параграф 3

Този параграф е финален в мотивационното писмо. Тук е мястото да заявите 
още веднъж интереса към позицията и да направите предложение за следваща 
стъпка. Пример: 

Бих оценил високо възможността да се срещнем и обсъдим как моят опит 
и придобити компетенции могат да бъдат от полза за организацията.

Благодаря Ви предварително за разглеждането на моята кандидатура.
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11 златни правила за мотивационно писмо*

Автор: Тодор Христов**

Вижте кои са правилата, които е добре да спазвате, за да съставите именно такова 
мотивационно писмо – убедително и ефикасно.

1. Не се заблуждавайте, че убедителното мотивационно писмо ще ви свърши 
добра работа, ако е приложено към неубедителна автобиография.

2. Всеки следващ път съставяйте ново, специално създадено за целите ви и 
конкретната вакантна длъжност мотивационно писмо.

3. Пишете до истински човек, т.е. адресирайте писмото до конкретен 
човек.

4. Поберете мотивационното си писмо на по-малко от 1 страница. 

Най-добре би било, ако мотивационното ви писмо заема максимум 75–80% от 
една страница A4.

Съответно, за да използвате максимално добре площта от 80% от една 
страница, концентрирайте се максимално в предоставянето само на качествена 
информация, която има значение за работодателя. Избягвайте да включвате 
всякаква второстепенна информация или прекомерни детайли – те могат да бъдат 
дискутирани в хода на интервюто, ако сте направили достатъчно впечатление и ви 
поканят на него.

5. Покажете с какво сте ценни

Как можете да покажете недвусмислено, че сте ценен кандидат? Ето няколко 
стъпки:

Започнете силно.  Не започвайте с банални изречения, а ударете право в 
целта. Ако сте разбрали за вакантното място от някой ваш познат от бранша например, 
споменете името му – това ще направи впечатление и ще заостри вниманието.

Дайте да се разбере, че знаете за какво става дума.  В идеалния за вас 
вариант, работодателят ще прочете мотивационното ви писмо, преди да е прочел 
автобиографията ви. За да увеличите шансовете си да направите силно впечатление, 
в същинската част на писмото си подчертайте знанията си за бизнеса на работодателя 
и акцентирайте специално на областите, в които можете да му помогнете: „Вашата 
фирма се намира на такъв етап на развитие, в който мога да ви подпомогна с…”

Колкото по-добре успеете да демонстрирате, че разбирате естеството на 
работа на работодателя, толкова по-ценни ще сте за него. А ако изложението ви е 

* http://www.jobhow.org/11.html 
** Тодор Христов е управител на „СИТА Мениджмънт Консулт” ООД – бутикова 
консултантска компания по управление, която работи за повишаване на ефективността 
на бизнес процесите на своите клиенти чрез правилна организация на човешки ресурси и 
професионална работа в екип. 
Известен е като един от създателите на първия български сайт за работа в екип www.Web-
sita.com, който се посещава ежемесечно от няколко хиляди делови хора. 
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достатъчно силно, работодателят може да вземе решение да ви наеме незабавно, 
дори и формално да проведе конкурса до края.

6. Говорете за работодателя, не за себе си. 

Някои кандидати твърде буквално тълкуват смисъла на словосъчетанието 
„мотивационно писмо” и започват да изтъкват най-различни мотиви за своята 
кандидатура.

Например: Много бих искала да се присъединя към вашия екип, в който ще 
мога да приложа организационните и лидерските си качества. Или: Ако бъда 
назначена, ще дам всичко от себе си за увеличаване на продажбите, доброто 
обслужване и просперитета на компанията.

Това са неясни, банални, глупави формулировки, които рядко ще впечатлят 
някого… Ето защо, за да направите мотивационното си писмо по-убедително, говорете 
какви проблеми на работодателя си сте в състояние да решавате, а не какви сте:

Тъй като бизнесът Ви се разраства, Вие ще се нуждаете от 
професионалисти, които да обслужват качествено новите и текущите 
Ви клиенти. Именно такива умения ще откриете в автобиографията ми, 
придобити от интензивната ми работа за…

или

Наблюденията ми върху Вашия тип производство показват, че едно от 
най-трудните неща е да бъдат мотивирани обикновените работници към 
себераздаване и безкомпромисно качество. В досегашната си практика аз успях 
да постигна това, благодарение на…

7. Правилото на тройката.

Правилото на тройката гласи, че хората са склонни да запомнят за вас от 
една среща или едно писмо най-много три неща. Това е много ефективен метод в 
продажбите например, но мотивационните писма, а и автобиографиите, също са тип 
„продажба” – продавате себе си на работодателя.

Ето защо, когато съставяте мотивационно писмо, помислете кои са онези три 
неща, които искате да внушите на работодателя и които той да запомни за вас.

В практически план, в мотивационното си писмо можете да изберете да 
упоменете следните три неща за вас:

• Един акцент затова от кого сте разбрали за вакантната длъжност. 

• Един акцент какво конкретно в образованието ви ще е полезно за 
висококачествената ви работа на тази длъжност. 

• Един акцент от конкретен трудов опит или бивша длъжност, която е сходна 
с вакантната. 

или

• Един акцент какво конкретно в образованието ви ще е полезно за 



99

висококачествената ви работа на тази длъжност. 

• Два акцента от конкретен трудов опит или бивши длъжности, които са 
сходни с вакантната. 

И трите акцента (три ваши силни страни) следва да са надлежно документирани 
и в автобиографията ви. Това ще подсили внушението на автобиографията и ще я 
направи по-убедителна.

8. Използвайте мощни думи.

Не се колебайте да продавате себе си чрез мощни, силни думи, най-вече 
глаголи, защото те ще помогнат на работодателя да си извади стойностни заключения 
за вас.

Ето списъка, който всеки един работодател мечтае да види:

• Управлявам 
• Продавам 
• Организирам 
• Изобретявам 
• Усъвършенствам 
• Оптимизирам 
• Разработвам 
• Подобрявам 
• Координирам 

• Произвеждам 
• Разширявам 
• Преговарям 
• Създавам 
• Внедрявам 
• Контролирам 
• Оценявам 
• Изграждам 

Тези глаголи ще покажат ясно, че сте човек, който решава проблеми и създава 
възможности, т.е. не само „работите”, но и носите резултати.

9. Заложете на първокласния външен вид.

Ето някои насоки:

• Оставяйте достатъчно бели пространства и празни редове между и около 
абзаците – така текстът ще „диша” и ще привлича окото. 

• Удебелявайте ключови думи (без да прекалявате). 

• Ако имате възможност, използвайте малко по-дебела хартия, с класически 
размери А4 и светла на цвят. По-големият грамаж на хартията ще направи 
мотивационното ви писмо уникално и лесно откриваемо в общия „кюп”. 

Повечето мотивационни писма, като всякакви други документи, използват 
стандартния шрифт Times New Roman, но предполагам, че вие не искате да сте банални, 
а да направите впечатление. В този случай, използвайте несерифни шрифтове, като 
Arial или Verdana например (тази статия беше написана на Verdana).

Във всички случаи използвайте същия шрифт, междуредия и разстояния, както 
е в автобиографията. Така ще демонстрирате, че сте прецизни и внимателни в работата 
си и че държите на детайлите.
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10. Поискайте среща.

Обикновено стандартните мотивационни писма завършват с нещо от сорта на 
„Надявам се, че ще ме потърсите, за да разговаряме за моята кандидатура” или 
„Ще се радвам да се свържете с мен на телефон ... или е-мейл ...”

Бъдете различни! Проявете активност и за разлика от всички останали кандидати 
в края на мотивационното си писмо поискайте първи среща:

Ще се свържа с Вас в началото на следващата седмица, за да уговорим среща. 
Очаквам да се видим скоро, за да обсъдим как можем да разширим дейността на 
Вашата счетоводна кантора.

или

Бих желал да се видя с Вас към края на тази седмица. На срещата ни ще 
можем да обсъдим идеи за подобряване на работата в отдела, както и да Ви 
демонстрирам резултатите от последните проекти, които управлявам.

или

Ще се свържа със секретарката Ви в началото на следващата седмица, за да 
определим дата и час за среща.

По този начин, освен че показвате самочувствие и проактивност, вие ясно 
давате да се разбере, че цените времето на работодателя, но и че вашето време също 
е ценно. Ако сте успели да внушите това на работодателя, не се изненадвайте, ако 
той/тя сам ви потърси!

11. Задайте въпрос, за да ви потърсят (бонус правило).

Ако искате да накарате работодателят сам да ви потърси, най-сигурният 
начин е просто да съставите перфектна автобиография и убедително, убийствено 
мотивационно писмо. Но ако чувствате, че можете да си позволите лукса да бъдете още 
малко по-различни от всички останали кандидати, можете да провокирате контакта си 
с работодателя чрез задаването на въпрос.

В автобиографията ми ще откриете, че на последните си три 
длъжности съм координирал голям брой служители и заедно сме постигали 
чудесни резултати – (казвате какви точно са резултатите). Нали такъв човек 
търсите и във Вашата фирма?

Задаването на въпрос в подходящия момент може да стопи леда, да разчупи 
комуникацията и да я превърне от монолог в диалог. Работодателят ще си отговори 
наум („Да, това е човекът, който искаме!”), а може и да поиска да се срещне с 
вас лично, за да ви отговори.

В последния случай, вашата работа по изготвяне на убийствено мотивационно 
писмо просто е била перфектна!

Препоръчвам ви, ако използвате тази тактика, да зададете въпроса си в 
самия край на мотивационното писмо. Ако зададете въпроса някъде в средата на 
писмото, работодателят ще продължи да чете по-нататък и може да забрави какво 
сте го попитали. А вие не искате това, нали?
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Внимание: 

Използвайте тази тактика премерено и не задавайте прибързани въпроси. 

Пример за прибързано зададен въпрос е „Ще ме наемете ли?”. Не очаквайте 
да спечелите работата само благодарение на мотивационното си писмо или 
автобиография – не става така. Има още дълъг път, който следва да извървите – 
представянето ви в интервюто за работа.
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Как да искаме препоръки?*

Събирането на препоръки е важен фактор за намиране на желаната от Вас 
работа. По-долу са дадени някои основни насоки за избора на лица, които биха Ви 
препоръчали на Ваш потенциален работодател.

Подберете много внимателно източниците на препоръки!
Стремете се да подберете група от хора (настоящ/предишен работодател, 

Ваш колега, съдружник), за които сте сигурни, че ще се изкажат положително за 
трудовото Ви поведение и постижения.

Спазвайте етикет, когато искате препоръки
• Свържете се с източника на препоръка и уговорете среща с него. Разкажете 

му за каква цел Ви е нужна препоръка. 
• Информирайте го подробно за позициите, по които кандидатствате, както и 

относно причините за напускане на настоящата Ви работа. Можете да му предоставите 
копие от Вашето резюме. Не забравяйте да се обосновете защо точно от него искате 
препоръка.

• Не посочвайте препоръки във Вашето резюме, ако не Ви ги изискват. В 
случай че е налице такова изискване, не пропускайте да посочите името на лицето, 
което ще Ви препоръча, позицията и компанията, в която работи, телефони за връзка 
и e-mail адрес.

• Информирайте източниците на препоръки всеки път, когато сте посочили 
имената им, за да имат готовност да отговорят на въпроси от страна на потенциален 
работодател. Осведомявайте ги за актуалното състояние на кандидатурата 
Ви. Помолете ги за обратна връзка след като са разговаряли с потенциален 
работодател.

• Когато търсенето на работа приключи, позвънете на хората, които са Ви 
препоръчали, или им изпратете картичка, за да им благодарите и да можете в 
бъдеще да разчитате на тях за препоръка.

Типични въпроси, които потенциалният работодател задава, 
когато иска препоръка

Две са целите, които той си поставя:
• да проучи потенциала Ви;
• да прецени дали ще се впишете в специфичната организационна култура:

Как бихте описали стила на работа, характерен за кандидата?
Какъв беше основният принос на кандидата за организацията?
Каква беше причината да напусне?
Кои са силните и респективно слаби страни на кандидата?
Какъв е стилът на управление, при който кандидатът работи най-добре?
Как бихте описали отношенията му с колегите? А с мениджърите/
супервайзорите?
Имайки предвид така описаната позиция, Вие бихте ли наели този кандидат? 
Ако не, защо?

* Превод и адаптация на материали от „Стратегии на успеха” (Strategies of  Success, 
Manpower Inc.). 



103

Как да подготвим резюме при кандидатстване
за работа?*

Работна форма на резюме

Лични данни
• Име
• Адрес
• Град, държава
• Телефон за връзка
• Е-mail адрес

Професионална цел – в няколко реда се представя позицията, която 
представлява интерес за кандидата, типът и големината на 
предпочитаната от него организация, както и главната цел, свързана с 
кариерното му развитие.

Професионален опит
• Наименование на работодателя
• Град, държава
• Период на заеманата длъжност (от–до)
• Име на супервизора (при изискване)
• Кратко описание на компанията
• Наименование на позицията/длъжността
• Кратко описание на задълженията
• Ключови постижения

Образование –  _______________________________________________________  
 _____________________________________________________________________

Доброволческа дейност и отличителни постижения –  __________________  
 _____________________________________________________________________

Примерна форма на резюме

Лични данни:

Иван Григоров

София 1724

Младост 3, бл.328, вх.3, ет.5, ап.18

Телефон за връзка: _____________________

E-mail: ________________________________

* Превод и адаптация на материали от „Стратегии на успеха” (Strategies of  Success, 
Manpower Inc.). 
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Професионална цел: 

Да заема позиция „Специалист Обслужване на клиенти“ в Office 1 Superstore.
Търся работна среда, в която ще имам възможност да приложа и развия моите 
комуникативни и лидерски умения, както и да докажа висок професионализъм 
в областта на офис оборудването и телекомуникациите.

Професионален опит: 

• Office 1 Superstore, София, Централен офис 

• Един от най-големите разпространители на офис материали в 
България

• Длъжност – Обслужване на клиенти

• Приема поръчките на клиентите, обяснява и разяснява специфика 
на различните консумативи.

Образованиe: Висше, „бакалавър”

Доброволческа дейност – не.
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Стажантско портфолио

Моника Борисова Богданова*

Стажантите се обучават в съставянето на обяви за работа според зададена 
длъжностна характеристика и описание на конкретната позиция.

Участват в разглеждане на постъпилите автобиографии и селектиране на най- 
подходящите кандидатури; в организиране и насрочване на интервюта с кандидати, 
както и присъствие на самите интервюта.

Съставяне на профили на кандидати. Търсене на различни фирми – 
потенциални клиенти на компанията. 

По време на стажа в „Менпауър България” студентите си водят дневник 
за дейностите, които изпълняват в офиса. В него се описват целите, които има 
стажантът, отношенията между стажант и ментор и препоръките на менторите към 
студента.

Като основни цели стажантите посочват желанието да придобият цялостен 
поглед върху всички аспекти от дейността на кариерните консултанти, да разширят 
практическите си знания, да овладеят нови подходи в намирането и оценяването 
на кандидати, както и да усвоят техники за изготвяне на профили и провеждане на 
интервюта.

В дневника се отбелязват професионалното развитие и умения, които 
студентът е придобил след протичането на стажа, както и неговата преценка за 
личностното му развитие.

Менторите също правят оценка на работата на стажанта и дават своите 
препоръки. 

* Моника Борисова е гл. ас., доктор по педагогика в катедра „Социална работа” на 
Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. 
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ДНЕВНИК на стажанта

Име:  ______________________________________________________________________
Курс на обучениe:  __________________________________________________________
Специалност (профил):  _____________________________________________________
Период на стажа: ___________________________________________________________
Организация (опишете структура, дейности, цели, задачи, организационна култура 
и т.н.)  ____________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________
Ментор/и:  _________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________

Цели на стажанта

Професионално развитие:
1.
2.
3.
4.
5.

Личностно развитие:
1.
2.
3.
4.
5.

Започвам стажа с (бъдете аналитични):  _______________________________________  
___________________________________________________________________________
По време на стажа моето мото ще бъде:  ______________________________________  
___________________________________________________________________________
Бих нарисувал/а, написал/а (стих, знак, лого, хайку и др.) или снимка, която 
изразява емоциите ми в началото на стажа.
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Дейности по време на стажа (по седмици)

Наблюдавах Включвах се Организирах 
сам

Бих 
искал/а да 
реализирам

Прогнози,
перспективи

Прочетох 
(статия, 

книга и др.)

Друго  _____________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________

Саморефлексия

Искам Мога Необходимо 
ми е да

Според другите 
(колеги,

 специалисти)

Планирам (само)
Оценка

2–6 

Друго  _____________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________

Отношения стажант–ментор 

Потърсих 
подкрепа/цел

Не потърсих 
– причина

Договореност 
за

Необходимост 
от

Менторът за 
мен – неговата 

оценка 

Друго  _____________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________

Отношения стажант–екип (организационна култура)

Избран стил 
на поведение 
(стратегия)

Синхрон с 
ценностите на 
организацията

Професионална 
дистанция

Бих искал/а Ако зависи от 
мен бих

Друго  _____________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________
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В края на стажа 

Професионално развитие:
1.
2.
3.
4.
5.

Личностно развитие:
1.
2.
3.
4.
5.

Завършвам стажа с (бъдете аналитични – това, което сте разбрали, установили, 
доказали, провокацията, перспективата и т.н.)  ________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________
Препоръките на ментора относно професионалното ми развитие са: 
(Посочете (обобщено) какви са препоръките на ментора относно повишаване на 
знания, умения, езикова култура, комуникативни умения, както и насоките за 
развитие и т.н.)  ____________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________
С какво стажът не промени моето мото (заявено в началото):  ___________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________
C три думи:

Организацията 
Manpower 

Екипът
на Manpower

Дейностите Екипната работа 
с колегите 
стажанти

АЗ – стажант

1.

2.

3.

Бих нарисувал/а, написал/а (стих, знак, лого, хайку и др.) или снимката, която 
изразява емоцията ми, свързана със стажа:
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Критерии В началото 
на стажа

По време
на стажа

В края на 
стажа

Коментар

Реалистичност на заявените 
цели

Как обвързва постигането 
на целите, желанията с 
конкретни действия

Управление на времето

Организираност

Способност за планиране

Креативност

Активност

Аналитичност

Отстояване на позиция

Заинтересованост

Умения за даване на обратна 
връзка

Вписване в организационната 
култура

Презентационни умения

Умения за работа с компютър

Умения за работа в екип

Комуникативни умения

Умения за прогнозиране

Самостоятелност

Активно слушане

Търпение

Адекватна самооценка

Аргументираност 

Професионален стил на 
комуникация

Последователност 

Постигнати резултати

Основни затруднения, които изпитва стажантът по време на стажа  _____________
__________________________________________________________________________
Основни затруднения, които изпитва менторът при работата си със стажанта  ____
__________________________________________________________________________
Препоръки към стажанта  ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
Oценка  ___________________________________________________________________

Бланка за оценка на стажанта (от 2 до 6) 
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Бланка за проведена работна среща ментор–стажант

Обсъждане на  ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Позитивни аспекти в работата и/или развитието на стажанта  ___________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Действията, поведението, отношението и пр. (по отношение на позитивното 
развитие) се характеризират с  ______________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Наличие на затруднение, проблем при  _______________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________

Действията, поведението, отношението и пр. (по отношение на затруднението, 
проблема) се характеризират с  _____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Значението на затруднението за развитието на стажанта  ______________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Значението на затруднението за функционирането и развитието на организацията  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Планиране на промяна и/или развитие (описание на конкретни стъпки)  _________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Друго  ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Някои полезни сайтове за България

http://www.jobtiger.bg/ – сайт с обяви за работа. Сайтът съдържа полезна 
информация за грешките при писане на автобиография, за това как да изглежда 
доброто мотивационно писма или как да се подготвим за интервю за работа.

http://blog.djobs.bg/ – сайтът има четири рубрики: кандидатствам за работа, 
кариерно развитие, предизвикателства и търся работа. Има интересни статии и 
практически съвети за това как да подготвим автобиографията си, как да се облечем 
за интервю и как да се държим на него. 

www.youthbg.net – виртуална мрежа за младежка активност. Това е своеобразна 
трибуна за мнения по актуални и ценни за обществото проблеми, както и за „младежки 
дейности и проекти, които често остават „несподелени” извън тесния кръг на 
преките участници и „невидими” за широката публика, за партньори и спонсори, 
поради факта, че липсва актуална информация в Интернет пространството”. 
Има различни рубрики като нормативна база, институции, образование, кариерно 
развитие, както и много актуални новини. 

http://www.kakvidastanem.bg/ – сайт за избора на кариера. Тук ще намерите 
информация за пазара на труда, професиите, специалностите и университетите. 
Сайтът съдържа статии и полезни съвети за избора на професия, възможностите 
за продължаване на образованието, кандидатстването за стаж/работа, както и с 
различни инициативи за кариерно развитие.

http://www.staj.bg/ – сайт за търсене и предлагане на стажове в България. Ако сте 
студенти, тук ще намерите свободни стажантски места и информация за фирмите, 
които ги разкриват. Можете да търсите стажантски позиции по различни критерии, 
да създадете автобиографии, с които директно да кандидатствате по обявите, както 
и да ги направите достъпни за четене от работодателите. Също така – библиотека, 
пълна с полезна информация и материали

http://careercenters.staj.bg – сайт, указващ кои са и къде са университетските 
кариерни центрове, какви услуги предлагат и как да се свържете с тях.
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